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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 21 mars - Telefonat celularë bëhen pjesë
e domosdoshme e jetesës sonë të përditshme.
Janë të pranishëm te gjithë popullata pa dallim
të moshës - i përdorin fëmijët, të rriturit, ple-
qtë… Pa telefonat celularë nuk mund të kalojmë
as edhe një minutë. Janë të shumtë shembujt
kur për shkak të telefonit të harruar kthehemi
në shtëpi për ta marrë, kur shikojmë në telefon
duke kaluar rrugën, kur lëvizim me makinë dhe

bisedojmë në telefon celular, kur rrimë me mi-
qtë dhe në vend se të bisedojmë, shikojmë në
telefon… Hulumtimet tregojnë se 26 për qind e
njerëzve e kërkojnë telefonin celular derisa bi-
sedojnë me të, ndërsa shumë pak kohë u duhet
që të kuptojnë se e kanë humbur telefonin ce-
lular, sesa kur të humbin kuletën ose ndonjë gjë
tjetër të vlefshme. "Mundësia për kombinimin
e më shumë funksioneve...

Të "lidhur" për telefonat
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Më shumë 
se gjysma e
kosovarëve të
rinj synojnë
Europën

Në një anketë jopretencioze të
realizuar nga KosovaLive  me
grupmoshat prej 17-28 vjeç lidhur
me vlerësimin...
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nuk ka BE
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Tre kandidatët që tanimë janë konfirmuar për garën e zgjedhjeve presidenciale: Blerim Reka,
Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska Davkova, përveç fushatës klasike elektorale,
tubimeve dhe takimeve me qytetarë, "betejën" do ta zhvillojnë edhe në rrjetet sociale 
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Po vjen me një klip të

ri?...bëhet fjalë për një klip të gë-

zueshëm apo të trishtuar?

Po me një klip shumë ndryshe

deri më tani por i gëzueshëm.

KOHA: Me çfarë imazhi pre-

zantoheni në këtë videoklip?

Po e mendoj akoma se nuk

kam vendosur.
KOHA: Klipi i paraprinë

ndonjë albumit që ju përgatiteni

të hidhni ne treg në muajt në

vazhdim?
Po dhe shumë shpejtë vjen

edhe albumi i ri.
KOHA: Si e ndieni veten në

këtë konkurrencë mes këngëtarë-

ve?
Unë për vete nuk ndiej ndonjë

konkurrencë në rrugën time si

këngëtarë.
KOHA: A ka rëndësi për ju fak-

ti nëse nuk pëlqeheni nga të

gjithë brezat, ose me saktë cili

brez ju pëlqen të jetë në audien-

cen tuaj?
Brezat janë ato që janë rritur

me këngët e mia dhe vazhdojnë të

jenë.
KOHA: Besoni tek festivalet

që organizohen dhe çmimet që

jepen në to?
Tek festivalet besoj pak a

shumë…
KOHA: Mendoj se këngët

tuaja kanë tekste të bukura. Është

i rëndësishëm për ju teksti?

Sigurisht që teksti është shumë

i rëndësishëm për një projekt mu-

zikorë.
KOHA: Ju vetë keni provuar si-

gurisht të shkruani tekstin e

ndonjë kënge, a ka ndonjë auto-

biografi?
Po thuajse disa këngë gjatë

karrierës time i kam shkruar vetë.

KOHA: Vihet re së fundi një

tendencë e këngëtarëve për të ba-

shkëpunuar me njëri-tjetrin. Ju

kujt do t'ia vinit syrin?
Unë rrallë herë bëj bashkëpu-

nime, por me këngëtarë të huaj po

pse jo.

KOHA: Është e nevojshme që

një këngëtarë të provokojë në

skenë, apo s'mund të kuptohet

një këngëtari pëlqyeshme sot pa

provokimet skenike?
Unë për vete nuk preferoj këto

gjëra…
KOHA: Si e organizoni një

ditë, një javë, një muaj, një vit,

përveç këngës a keni angazhime

të tjera?
Gjithë kohën e lirë ia kushtoj

familjes..
KOHA: E shikoni karrierën si

një mundësi të mirë për të qenë i

lumtur? Apo mendoni se karriera

ndonjëherë të bën të ndiesh i vet-

muar?
Duke falënderuar fansat dhe

mbështetësit karrierën e shikoj si

arritje e një prej ëndrrave të mia

që kam dashur.
KOHA: Ju ka lindur

ndonjëherë dëshira t'i ikni reali-

tetit ?
Unë gjithmonë jam real në

jetën time kështu që nuk më ka

shkuar ndërmend..
KOHA: Po tek fundi i një da-

shurie pasionante?
Tek dashuria besoj po.

KOHA: Do pranonit më lehtë

faktin e të qenit i divorcuar apo

beqarë i përjetshme?
Martesa është gjëja më e

bukur që mund të ndodh tek diku-

sh me njeriun e zemrës.

KOHA: Jeni tipi i mashkullit

që shikoni vetëm përpara apo

ktheni shpesh kokën mbrapa?

Unë nuk harroj kurrë të ka-

luarën.

Jo vetëm që arriti të tërhiqte

vëmendjen me paraqitjen e saj,

por Bebe Rexha u vlerësua edhe

me çmim në ‘iHeartRadio Music

Awards 2019’. Bashkëpunimi me

Florida George Line “ Meant to be”

u shpall si “Kënga më e mirë e

zhanrit country”. Pasi mori trofeun,

29-vjeçarja nuk ka e ka fshehur

lumturinë për këtë arritje të radhës

në karrierën e saj. Performancat e

artistëve ndërkombëtarë më në zë

të momentit gjatë këtij edicioni të

gjashtë u ndërthurën edhe me

shumë çmime të tjera. Artistja e

vitit u shpall Ariana Grande, arti-

stja më e mirë e muzikës hip hop u

shpall Cardi B, ndërsa Taylor Swift

triumfoi me tourin për albumin e

saj “Reputation” që u shpall si tou-

ri i vitit.

E dëshpëruar
me
dokumenta-
rin e babait,
Vajza e
Jackson
tenton
vetëvrasjen
Familja e legjendës së popit

Michael Jackson po kalon mo-

ment të vështira që prej pu-

blikimit të dokumentarit që e

akuzon atë për pedofili. Vajza

e tij Paris u përfshi në debate

të forta me ndjekësit e saj në

rrjetet sociale në lidhje me hi-

storitë që u rrëfyen në “Leaving

Neverland”. Sipas disa media-

ve, Paris Jackson është shtruar

pasditen e djeshme me

urgjencë në spital pas një ten-

tative vetëvrasje, që lidhet

pikërisht me dokumentarin

për babanë e saj.
Disa orë pas publikimit të laj-

mit 20 vjeçarja reagoi në Twit-

ter duke e cilësuar të pabazë

dhe të pavërtetë. Ajo lëshoi

akuza dhe ofendime ndaj me-

diave. por e sigurt është se ajo

ndodhet në një klinikë ku po

kurohet pas një tentativës për

vetëvrasje, që nuk është e

para.
Fotografë të shumtë fiksuan

momentin kur modelja la kli-

nikën, ndërsa mbante veshur

edhe një xhup në të cilin shk-

ruhej “ jam mirë”, por pamja e

saj nuk e tregonte aspak. Paris

Jackson ka kaluar kohë të vë-

shtirë që nga vdekja e babait

të saj në vitin 2009. Ajo u për-

poq të kryente vetëvrasje edhe

në vitin 2013 dhe ka folur ha-

pur për betejën e saj me de-

presionin.

Bebe Rexha merr një tjetër çmim

MUHAREM AHMETI

Nuk ndiej konkurrencë
Kur përmendet emri i tij, e dinë të gjithë se

atmosfera shkon në maksimum për shkak të

potencialit të tij në vokal e që e ka dëshmuar

gjatë gjithë këtyre viteve sa është në skenë.

Vjen në InfraRed të gazetës KOHA këngëtari i

mirënjohur Muharem Ahmeti, i cili tregon

shumë gjëra për veten. Thotë se nuk i harron

miqtë dhe të kaluarën...

SI JENI NË:
Në studio regjistrimi? Si gjithmonë mirë.

Shtrat? Në shtrat fli gjumë (qesh).

Një studio fotografike? Foto super.

Një klub nate? Në klub vetëm zjarr.

Para pasqyrës? Nuk rri shumë.

Fletët e një ditari? Kujtimet i kam me vete.

Miqësitë e vjetra? Miqtë nuk i harroj kurrë.

Flirte? Flirte jo, nuk parapëlqej.

Koha
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Rusia e braktis
Beogradin
Mikpritës, të dashur, gjuhë të ngjashme. Ky en-
tuziazëm nuk ka të bëjë vetëm me folklorin e
përditshëm, por edhe me politikën. Kishte të
bënte. Deri tani. Protestat aktuale kundër Pre-
sidentit Aleksandar Vuçiç mund ta ndryshojnë
këtë. Prandaj Moska vështron këto ditë e me-
rakosur në drejtim të Beogradit.
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç konsiderohet
si person me qëndrim miqësor ndaj Rusisë,
politika e tij përballë Kremlinit – e parashikue-
shme. Por edhe sa do të qëndrojë ai në post?
Vendi i tij është njëri ndër aleatët e paktë që i
kanë mbetur Rusisë në Evropë. Çfarë do të
ndodhë, po të ikë Vuçiçi? A do të bien hije mbi
politikën e mirë bilaterale? A e kërcënon fundi
miqësinë ruso-serbe?
Në lojë, krahas interesave politike, janë edhe
interesa ekonomike. Serbia blen armë ruse
dhe lëndë të para ruse. Beogradi është i intere-
suar për tubacionin rus të gazit “Turkish
Stream”, që po ndërtohet aktualisht. Njëra nga
degët parashikohet të kalojë përmes Serbisë
jugore, në afërsi të Kosovës.
Të gjitha këto, Oleg Bondarenko i “Fondacionit
të politikës progresive” të Rusisë i sheh të rre-
zikuara, po të detyrohet Presidenti Vuçiç të lar-
gohet nga posti. Në bisedë me DW, politologu
shqetësohet për investimet ruse në ekono-
minë serbe dhe për stabilitetin e Kosovës: “Ru-
sia ka nevojë për një Serbi të qëndrueshme.
Rusia ka nevojë për një president të para-
shikueshëm në veprim, si Aleksandar Vuçiçi.”
Bondarenko supozon që në ngjarje ndikon
Perëndimi dhe që ushtron presion ndaj Presi-
dentit, në mënyrë që Vuçiçi të jetë politikani i
parë serb, që të njohë pavarësinë e Kosovës.
Janë shumë ata në Moskë që kanë frikë nga
“dora e Perëndimit”, për ta famëkeqe. Aq më
tepër kur SHBA flasin se duan ta sprapsin
ndikimin rus në Ballkan. Radiostacioni mosko-
vit “Kommersant FM” citon politologun
Alexander Safonov: “Ky presion nga Perëndimi
konsiston në atë, që Serbia të tërhiqet sa më
fort në integrimin euroatlantik. Ndër të tjera
synohet të përgatitet terreni për një anëtarë-
sim në NATO. Serbia përfiton nga fakti që nuk i
mbështet sanksionet kundër Rusisë. Ndryshe
nga Presidenti Vuçiç, opozita serbe nuk do t’i
mbështesë interesat ruse në Ballkan.”
Dhe në fakt, Serbia është i vetmi vend në
Evropë që i kundërshton sanksionet kundër
Rusisë. Prandaj për Moskën Beogradi është
çelësi për politikën evropiane, konstaton Oleg
Bondarenko përballë DW. “Protestat aktuale
synojnë në tërësi që t’i dobësojnë marrëdhë-
niet serbo-ruse”, thotë përmbledhtazi politolo-
gu.
Atë e kundërshton publicisti moskovit Ivan
Preobrazhenskij: “Në thelb nuk do të ndry-
shojë asgjë thelbësore. Që prej fillimit të presi-
dencës së Vuçiçit Moska nuk ka parë te ai një
politikan vërtet prorus. Megjithatë kjo nuk e
pengoi kryetarin e shtetit të Rusisë, Putin që të
ndërtojë marrëdhënie të mira me udhëheqjen
ruse.” Preobrazhenskij ka dyshime nëse do të
ketë ndërrim pushteti në Serbi. “Edhe po të
vinte, në një koalicion të ri do të gjenden mjaft
simpatizantë të Moskës.”
Njësoj si Bondarenko, edhe Preobrazhenskij
dallon rolin kyç të Serbisë për politikën ndaj
Evropës. “Humbja e Serbisë do të ishte e bara-
bartë me humbjen e Ballkanit”, veçanërisht
për shkak të refuzimit të sanksioneve të Perën-
dimit ndaj Rusisë. Por ai nuk beson se një
ndryshim i mundshëm i qeverisë në Beograd
do të ndryshonte drejtimin prorus të serbëve.

(Lajmi.net, 21 mars)

MEDIACitate

E ndiej se ky çmim nuk m’u dha mua si njeri, por veprës
sime, veprës së një jete blatuar shpirtit njerëzor që
vuan në agoni, jo për lavdi, aq më pak për pasuri, por
për të krijuar prej thelbit të shpirtit njerëzor diçka që
s’ka qenë kurrë më parë. Pra, më përket mua, vetëm në
kuptimin e besimit. S’ka për të qenë e vështirë që pa-
ratë të shkojnë aty ku duhet, siç dhe e meriton përm-
bushja e qëllimit dhe domethënia e tyre qysh në krye
të herës. Të njëjtën gjë dua të bëj edhe me këtë çast
bujëplotë, ta shfrytëzoj me përgjegjësi, si një faltore,
nga ku zëri im dëgjohet prej vajzave dhe djemve që i
blatohen të njëjtit ankth dhe robëtimi, mes tyre pady-
shim është edhe ai që një ditë do të jetë këtu ku jam
unë.

Tragjedia jonë sot është frika fizike e të gjithëve, në të
gjithë botën, dhe na ka pushtuar prej kaq shumë
kohësh sa jemi mësuar me të. Nuk bën më kush
pyetjen se çfarë e trazon shpirtin. Por vetëm një dhe
vetëm një: Kur do të hidhem në erë? Është kjo arsyeja
pse djemtë dhe vajzat që shkruajnë sot, kanë harruar
çfarë e trazon zemrën njerëzore që lufton me veten,
çka dhe lind letërsi të madhe, sepse veç për ato ia vlen
të shkruash, veç për këtë ia vlen vuajtja në agoni.

Duhet t’i mësoj edhe një herë të gjitha këto. Ta mësoj
vetë se në themel të gjithçkaje është të pasurit frikë,
dhe me ta mësuar vetë këtë, ka për ta harruar përgjith-
monë, dhe s’do ketë vend në punishten e tij të shkrimit
për asgjë tjetër përveç besimeve dhe të vërtetave të la-
shta të zemrës, për ato të vërteta të lashta dhe të për-
botshme pa të cilat çdo rrëfim është i përkohshëm
dhe jetëshkurtër: për dashurinë dhe nderin, mëshirën
dhe krenarinë, dhembshurinë dhe sakrificën. Po nuk
e bëri këtë, është i mallkuar. Nuk shkruan për dashu-
rinë po për epshin, për disfatat ku humbësi s’humbet
asgjë me vlerë, për fitoret pa shpresë, dhe më e keqja
e të gjithave, pa mëshirë, pa dhembshuri. Brengat e tij,
nuk e prekin mbarënjerëzoren, prandaj s’të brengosin.
Të shkruarit nuk buron nga zemra, por nga thembra.

Derisa t’i mësoj edhe një herë këto, do të shkruaj si ai
që gjallon mes njerëzve por rri dhe vështron fundin e
njeriut. Unë nuk e pranoj fundin e njeriut. Është e
lehtë të thuash se njeriu është i pavdekshëm thjesht
sepse do të durojë, se kur të jetë dëgjuar boria e fun-
dit e botëmbarimit dhe të jetë shuar shkundullima e
shkëmbit të fundit në rrokullimë në atë mbrëmje të
mbrame të përflakur që fiket, edhe atëherë, do të
dëgjohet ende një kumbim: ai i zërit të tij të mezindje-
shëm, të pashtershëm, që ende flet. Nuk e pranoj këtë.
Besoj se njeriu jo vetëm do të durojë, por do të
ngadhënjejë.

Është i pavdekshëm, jo sepse ndër të gjitha krijesat,
vetëm zëri i tij është i pashtershëm, por sepse ka
frymë, shpirt të aftë për dhembshuri, sakrificë dhe
durim. Detyra e poetit, e shkrimtarit, është të shk-
ruajë për to. Është e drejta e tij e veçantë ta ndihmojë
njeriun të durojë duke ia çuar zemrën peshë, duke i
kujtuar guximin, nderin, shpresën, krenarinë, dhemb-
shurinë, mëshirën dhe sakrificën, të cilat kanë qenë
lavdia e së shkuarës së tij. Zëri i poetit nuk duhet të jetë
thjesht dëshmi e njeriut, sepse mundet me qenë gur
themeli, kolonë kua ai mbështetet që të durojë dhe të
ngadhënjejë.

Nuk e pranoj
fundin e njeriut

ANALIZË |||||||||||||||||||

Nga: William Faulkner 

(fjalimi i tij më 1950, pasi pranon 

Çmimin Nobel për Letërsi)

UNË JAM FETA ALIMI!

“Organet e shtetit në Shkup dëshmuan
antishqiptarizëm të turpshëm duke dënuar
dhe burgosur para Apelit shpëtimtarin Alimi.
Qytetarët në Maqedoni nuk duhet të
pranojnë keqtrajtimin e Alimit. Duhet të
angazhohen në çdo formë deri në ndalimin e
antishqiptarizmit të Shkupit zyrtar.
Maqedonia doemos dhe me çdo mjet duhet
të bëhet shtet edhe i shqiptarëve, ka shkruar
një status në Facebook, veprimtari dhe ish
pjesëtari I batalionit ‘Atlantiku’, Uk Lushi.

MATEMATIKA E KORUPSIONI!

“Kështu, 20 vjet herë 12 muaj - bëjnë 240 muaj
- herë 1000 euro pagë (mesatre) - bëjnë 240
mijë euro. E ju keni deklaruar pasuri
milionshe, thua keni pasur tokë me hekterë në
Veternik (as emrin nuk ia ndrruat) apo në
Zonën Industriale midis Prishtinës e Fushë
Kosovës!
Ta zëmë që edhe bashkeshortet tuaja kane
punuar/fituar po aq sa ju këto 20 vjet, dhe
prapë nuk bëjnë gjysë milioni - aq sa u
kushtojnë shtëpitë e banesat që keni ble pas
vitit 1999. 
Po bukë keni ngrënë, keni dalë për vikend të
paktën deri në Gërmi, apo jetoni prej
bakshishit si këta bamirësit!? Dogmaxhinj!, ka
shkruar një status në Facebook, gazetari
Arben Rugova.

ME PUBLICISTIN GJERMA ERIH
RATHFELDER

“Takimi në Prishtinë me Erih Rathfelder,
redaktor shumëvjeçar i gazetës së madhe
berlineze "Tageszeitung", njëherësh është
takim me një të kaluar të përbashkët në
Gjermani si korrespodent shumëvjeçar i
"Rilindjes" në rrethanat kur vendosej edhe për
fatin e Kosovës për ç'gjë mediumet gjermane
ishin shumë të agazhuara që kjo të ndodhte
në përputhhje me vullnetin politik dhe
demokratik të shqiptarëve. 
Pas njëzet vjetësh, me mikun Rathfelder,
prapë bisedat për Kosovën dhe fatin e saj, por
tash nga këndvështrimi i rolit dhe sjelljes së
faktorit politik shqiptar në këtë zhvillim kur
ajo nga brenda duhet të dëshmojë shtetësinë,
ndërkohë që një pjesë e madhe e saj po sillet
papërgjegjshëm, pa ngurruar që ta trajtojë si
plaçkë tregu!
Natyrisht se në këto biseda, libri "Kosova" në
anglisht, është argument i pashmangshëm
historik i shtetësisë së saj...”, ka shkruar në
profilin e tij në Facebook, shkrimtari, Jusuf
Buxhovi.
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Shkup, 21 mars - Komisioni Evropian
nuk miraton vendime përfundim-
tare për anëtarësim në BE- por ven-
det anëtarë të BE-së. Prandaj ven-
det anëtare të BE-së duhet të bëj
çmos që t’i bindi të gjithë anëtarët
e BE-së se ekziston vlerë e shtuar
për anëtarësim në BE dhe se ligjet
reformuese i kanë miratuara dhe
po zbatohen. 

Këto janë komentet e ambasa-
dorit të Suedisë Mats Stafanson
para anëtarëve të Komisionit për
Çështje Evropiane gjatë promovi-
mit të Komponentit për përforci-
min e kapacitetit për integrimin në
BE, në kornizat e dy projekteve ek-
zistuese, të financuara nga amba-
sadat e Norvegjisë dhe Suedisë.
“Komisioni Evropian nuk është ai i
cili i merr vendimet përfundimtare
për anëtarësim në BE por vendet
anëtare. Maqedonia e Veriut kohë-
ve të fundit shënon progres serioz
veçanërisht kur bëhet fjalë për për-
mirësimin e marrëdhënieve me
vendet në rajon. Marrëveshja e Pre-
spës me Greqinë dhe Marrëveshjen
me Bullgarinë, vlerësoi ambasado-
ri suedez, ishin arritje zë jashtë-
zakonshme dhe shembull i mirë

për rajonin si tërësi. Nënshkrimi i
Protokollit aderues me NATO-n
është dëshmi për arritje e tilla,
ndërsa periudha e ardhshme dety-
ra më urgjente në të cilat vendi
duhet të fokusohet është përmbu-
shja e prioriteteve reformuese
urgjente të formuluara nga Pribe.
“Javët dhe muajt e ardhshëm do të
jen[ në të vërtetë të rëndësishme
për ne. I inkurajoj institucionet t’i
zbatojnë të gjitha këto reforma
urgjente, sundimin e së drejtës
është baza e një shoqërie, ndërsa
kjo mund të mbahet vetëm me gjy-
qësi efektive. Statusi i përhershëm
i PSP-së është i rëndësishëm dhe

kryesor, mundësia të ndiqen të
gjitha veprat, si dhe lufta lundër
krimit të organizuar dhe korrupsio-
nit. Ekzistojnë ende hapa të rëndë-
sishëm që ta arrini qëllimin tuaj,
por me punë të mundimshme kjo
është diçka që mund të arrihet. Fu-
qimisht e mbështesim perspek-
tivën tuaj dhe besojmë se anëtarë-
simi i ardhshëm i Maqedonisë së
Veriut është me interes si për ven-
din tuaj ashtu edhe për BE-më”, tha
Stafanson. 

Ndërkaq ambasadori nor-
vegjez Arne Bkornstad, vendi i të
cilit nuk është anëtar i Unionit, sh-
preson se Maqedonia e Veriut do

të aderojë në BE sa është e mundur
më shpejt. 

“Me siguri mund të them se do
të bëheni anëtare e Unionit para
Norvegjisë, ndoshta do t’i ba-
shkëngjitni Unionit gjatë kryesimit
tuaj me të”, deklaroi Arne Bkorn-
stad ambasadori norvegjez. Krye-
tari i Komisionit parlamentar për
çështje evropiane Artan Grubi në
pyetjen e gazetarëve për Ligji e ri të
i PSP-së, si dhe ligjet reformuese të
cilat i ktheu presidenti Ivanov, një
pjesë e të cilave janë kusht për datë
për negociata, u përgjigj se do të
miratohen në kohë edhe krahas
kohës së shkurtër e cila mbetet për

atë para zgjedhjeve presidenciale. 
“Ligjet që i ktheu Ivanov të

gjitha do të kalojnë në seancat ta-
shmë të caktuara në Kuvend në vo-
tim të serishëm. Ligjet me dy të tre-
tat do të shpallen në Gazetën
Zyrtare. Lidhur me ligjin për proku-
rori publike kanë filluar bisedimet
me opozitën dhe shpresojmë që
përmes debatit konstruktiv të
gjejmë zgjidhje konsensuale për
miratimin e këtij ligji përfshirë
edhe për fatin e PSP-së”, tha Grubi. 

Grupet e punës së opozitës sot
( të premten ) do të mblidhen në
takim i ri në të cilin do të bise-
dohet për dallimet për këtë çë-
shtje midis Qeverisë dhe opozitës.
Toni Menkinovski, i cili e udhëheq
grupin e VMRO- DPMNE-së thotë
se kanë vërejtje në 120 faqe, por që
ka hapësirë për marrëveshje. “Për
opozitën, është e papranueshme
PSP të mos përgjigjet para askujt
dhe vetëm të krijojë buxhet, të ci-
lin nuk do ta kontrollojë askush
nga jashtë”, tha Menkinoski. Sipas
tij, VMRO-DPMNE do të an-
gazhohen që PSP të jetë sektor në
Prokurorinë publike për krim të
organizuar. (Z.V) 

NORVEGJIA DHE SUEDIA ME POROSI DERI TE SHKUPI ZYRTAR

Pa reforma në gjyqësi, nuk ka BE

Publicitet



4 AKTUALE
Koha, e premte, 22 mars 2019 

Zejnulla VESELI

Shkup, 21 mars - Fushatë evropiane
do të zhvillojnë VMRO-DPMNE
dhe koalicioni i zgjedhjeve të ardh-
shme presidenciale, paralajmëroi
nënkryetari i partisë, Vllado Misajl-
lovski, pasi që në KSHZ edhe zyrta-
risht e parashtroi kandidaturën për
kandidaten e tyre për shefe të
ardhshme të shtetit, Gordana Silja-
novska Davkova me mbështetje
prej 17.000 qytetarëve.

“Sot është ditë e bukur për të
gjithë qytetarët e Republikës së
Maqedonisë, sepse kemi kandidat
të shkëlqyeshëm, kandidat që do
ta pranojnë shumica e qytetarëve

dhe do të bashkohemi drejt një fi-
tore të madhe për Republikën e
Maqedonisë”, tha Misajllovski dhe
u bëri thirrje qytetarëve që t’u ba-
shkangjiten, që ta zhvillojnë, siç
tha, këtë luftë dhe betejë për
drejtësi. Ai theksoi se Siljanovska
Davkova është zgjedhja e vërtetë
për presidente të ardhshme të ven-
dit dhe shtoi se pret fushatë të
shkëlqyeshme sepse ka bazë për
garë të mirë me ç’rast do të fitojë
më i miri, ndërkaq sipas tyre, ajo
është Gordana Siljanovska Da-
vitkova.

Kandidatura e Gordana Silja-
novska Davkokës është parash-
truar nga parashtruesi VMRO-

DPMNE, tha Misajllovski duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve
nëse është parashtruar nën emrin
e Republika e Maqedonisë apo Re-
publika e Maqedonisë së Veriut.
Fushatë të qetë, dinjitoze dhe de-
mokratike, paralajmëroi Aleksan-
dar Kiracovski, shef i Shtabit
zgjedhor të kandidatit të LSDM-së
dhe koalicionit, Stevo Pendarov-
ski, pasi deri tek KSHZ-ja edhe zyr-
tarisht e dorëzoi kandidaturën për
zgjedhjet e ardhshme presiden-
ciale, me 32.000 nënshkrime nga
qytetarët.

“Stevo Pendarovski dhe gjithë
ne pa dyshim hyjmë si favoritë për
president të shtetit tonë. Ju sigu-

rojmë si shef i Shtabit zgjedhor
se do të kemi fushatë të qetë,
dinjitoze e cila do ta pasqyrojë
shoqërinë tonë demokratike”, tha
Kiracovski dhe u bëri thirrje të
gjitha partive politike së bashku
të zhvillojnë fushatë adekuate
evropiane e cila në sipërfaqe do
ta nxjerrë më të mirë nga të
gjithë. Kandidatura e Pendarov-

skit, siç sqaroi sekretari i përgjith-
shëm i LSDM-së, është parash-
truar vetëm me nënshkrime nga
qytetarët duke e pasur parasysh
atë se KSHZ-ja jep mundësi këtë
ta bëjë në atë mënyrë ose me nën-
shkrime nga deputetët. Para dy
ditëve, kandidaturën e parashtroi
edhe kandidati i opozitës shqipta-
re, Blerim Reka. 

Destan JONUZI

Shkup, 21 mars - Zgjedhjet presi-
denciale në Maqedoninë e Veriut
do të mbahen më 21 prill. Tanimë
në Komisionin Shtetëror të
Zgjedhjeve (KSHZ) janë dorëzuar
tri kandidatura. Tre kandidatët që
janë në garën presidenciale nga 1
prilli deri më 19 prill do të zhvil-
lojnë fushatën e tyre elektorale për
t'i bindur qytetarët të votojnë poli-
tikat e tyre me të cilën do të ush-
trojnë detyrën e "babait" të shtetit.
Përveç fushatës klasike të tubime-
ve dhe takimeve me qytetarë, nga
shtabet e kandidatëve për presi-
dent thonë se fushata e tyre do të
ketë fokus të madh edhe në rrjetet
sociale (facebook, tuiter, yotube
etj).

Nga Shtabi i kandidatit të pa-
varur për president, prof.Blerim
Reka, i cili ka mbështetjen edhe
nga partitë opozitare shqiptare -
Aleanca për Shqiptarët (ASh) dhe
Lëvizja BESA, thonë se do të bëjnë
fushatë moderne, me një koncept
ndryshe, por se prezenca në rrjetet

sociale do të jetë prioritet.
"Momentalisht mjeti më i

madh i marketingut për strategji
bërje të komunikimit është në rrje-
tet sociale (Facebook, Tuiter...). Aty
ka një ndarje, Facebook-un e
ndjekin gjithë, por Tuiterin më pak
e ndjekin shqiptarët, dhe për ne
është një vend shumë i mirë të ko-
munikojmë edhe me qytetarët
tjerë. Pjesa tjetër është se do të
ketë edhe tubime qendror. Do të
kemi një koncept të ri të promovi-

mit, të cilit ende nuk duam t'i ja-
pim emër. Koncepti i ri do të jetë që
të shfrytëzojmë aftësinë e profe-
sorit si intelektual dhe në këtë
mënyrë të promovojmë vlerat e
profesorit te komunitetet joshqip-
tare", deklaroi për gazetën KOHA,
Florin Hasani, kryetar i Shtabit të
kandidatit për president Blerim
Reka. 

Nga Shtabi i profesor Rekës
bëjnë të ditur se fushata do të fil-
lojë në Shkup dhe do të mbarojë

në Tetovë ose anasjelltas. Alek-
sandër Kiracoski, shefi i Shtabit të
kandidatit për president Stevo Pen-
darovski, i cili mbështetet nga par-
titë në pushtet BDI dhe 30 parti tje-
ra politike, i pyetur nga gazeta
KOHA për fushatën e tyre në rrjetet
sociale, theksoi se në fokusin e pre-
zantimit të kandidatit të tyre janë
edhe mediat sociale. "Stevo Penda-
rovski dhe të gjithë ne futemi në
këtë garë si favorit. Unë ju sigurojë
edhe si shef i shtabit zgjedhor se do

të kemi fushatë pozitive dhe dinji-
toze, dhe me të gjithë partitë tjera
do të zhvillojmë një fushatë evro-
piane. Gjithçka që nënkupton një
fushatë moderne, tubime të
mëdha, takime me qytetarë, rrjete
sociale, media të reja do të jetë pje-
së e fushatës sonë të cilën tanimë e
kemi hartuar", tha Kiracoski.

Nga ana tjetër, Vllado Misajl-
loski anëtarë i Komitetit ekzekutiv
të VMRO-DPMNE-së, tha se presin
që të zhvillojnë një fushatë dinjito-
ze ku kandidatja e tyre, Gordana
Siljanovska Davkova do të arrijë fi-
tore. "Kemi një kandidat të shkël-
qyeshëm, që do të jetë i pranuar
nga shumica e qytetarëve të Repu-
blikës së Maqedonisë. Kemi një
mundësi të shkëlqyeshme që ti
thërrasim të gjithë qytetarët të na
bashkohen dhe ta zhvillojmë këtë
betejë për drejtësi. Presim që të
kemi një fushatë të shkëlqyeshme.
Presim që periudhën e ardhshme
të kemi një bazë të mirë për një
garë të mirë", theksoi Misajlloski.
Nga VMRO-DPMNE për gazetën
KOHA thonë se fushata e kësaj
parti në rrjetet sociale nuk ka mun-
guar as në zgjedhjet parlamenta-
re dhe se edhe në këto zgjedhje do
të jenë shumë prezent për t'i njof-
tuar siç thonë, me "presidenten e
ardhshme të Maqedonisë".

Ndërkohë që pritet fillimi i fu-
shatës për zgjedhjet presidencia-
le, sot (e premte) KSHZ do të bëjë
hedhjen e shortit për renditjen e
kandidatëve në listën zgjedhore.
Raundi i parë i zgjedhjeve
mbahet më 21 prill, ndërsa i dytë
me 5 maj.

KSHZ ZYRTARIZON TRI KANDIDATURAT PRESIDENCIALE

Partitë premtojnë fushatë të qetë
Fushatë të qetë, dinjitoze dhe demokratike kanë paralajmëruar shefat e Shtabit
të dy kandidatëve për president - Pendarovski dhe Siljanovska, ndërsa që të dy
shpresojnë në fitore. Kandidaturën dy ditë më parë e dorëzoi edhe profesor
Blerim Reka

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PRESIDENCIALET DHE RRJETET SOCIALE

Vota kërkohet edhe në Facebook
Tre kandidatët që
tanimë janë
konfirmuar për garën e
zgjedhjeve
presidenciale: Blerim
Reka, Stevo
Pendarovski dhe
Gordana Siljanovska
Davkova, përveç
fushatës klasike
elektorale, tubimeve
dhe takimeve me
qytetarë, "betejën" do ta
zhvillojnë edhe në
rrjetet sociale 

VMRO: DO TË LUFTOJMË PËR ATË QË ËSHTË MAQEDONASE 

Partia opozitare maqedonase VMRO-DPMNE
vazhdon të akuzojë partinë në pushtet LSDM për
shitje të interesave kombëtare dhe emrit të
shtetit. "Realitet është se kjo Qeveri e ndryshojë
emrin Republika e Maqedonisë dhe të gjithë
termet maqedonas. Realitet është se kjo Qeveri
sado që të flas se e ka mbrojt identitetin, një gjë
e tillë nuk ka ndodhur. Ne si VMRO-DPMNE dhe

si koalicion "Për Maqedoni më të mirë" do të
bëjmë çmos, dhe në çdo mënyrë që ta kthejm
identitetin. Fakt është se kjo Qeveri ka
ndryshuar çdo gjë që është maqedonase. Do të
luftojmë për atë që është maqedonase, do të
luftojmë për të gjithë qytetarët", deklaroi Vllado
Misajlloski anëtarë i komitetit ekzekutiv të
VMRO-DPMNE-së.  

Koha

Koha



5AKTUALE
Koha, e premte, 22 mars 2019 

Arrestohet shtetasi i
Shqipërisë në Tetovë
Të mërkurën mbrëma, rreth orës
23 në Stacionin policor në Tetovë
është sjellë 39 vjeçari me iniciale
K.Ç nga Shqipëria, i cili ka qën-
druar në Maqedoni pa leje për
vendqëndrim ndërsa është arre-
stuar nga ana e pjesëtarëve të Po-
licisë së Rogaçevës. Shtetasi i Sh-
qipërisë është dërguar në Njësinë
për kriminalitet ndërkufitar, ndër-
sa gjatë ditës së enjte është
nxjerrë para gjykatësit për
kundërvajtje në Gjykatën Theme-
lore të Tetovës.

Qentë endacakë
sulmojnë 59 vjeçarin 
Në mbrëmjen e së mërkurës në
Stacionin policor në Gostivar
është denoncuar se në rrugën
“Braqa Gjinovski” në Gostivar,
rreth orës 22 e 40 minuta, qenë
endacakë kanë sulmuar 59 vjeça-
rin O.D nga Gostivari, i cili ka
marrë edhe lëndime. Ai është dër-
guar në Spitalin e qytetit të Go-
stivarit ku i është dhënë ndihma e
parë.

Autobusët me
defekte largohen 
nga komunikacioni
Në tërë rajonin e SPB Ohër, dje
janë kryer kontrolle të përforcua-
ra në komunikacion, posaçërisht
orientuar drejtë automjeteve të
cilat bëjnë transportin publik të
udhëtarëve. 
Nëpunësit policor kanë kryer kon-
troll në Kërçovë në gjithsej 60 au-
tomjete motorike, prej të cilave
në kontroll shtesë në stacionet
për kontrolle teknike janë dër-
guar 24 automjete të cilat bëjnë
transport publik të udhëtarëve.
Nëpër stacione, janë konstatuar
gjithsej dy parregullsi, prej të cila-
ve, njëra probleme me pajisjen
për frenim. 
Gjatë kontrolleve, nga komunika-
cioni janë përjashtuar dy au-
tomjete me të cilët është kryer
transport publik i udhëtarëve. Në-
punësit policorë në Kërçovë kanë
dhënë gjithsej dy urdhërpagesa
për kundërvajtje.

Aksidentohet një i
moshuar 
Të mërkurën rreth orës 9 në
rrugën “Lenin”, veturë e tipit Pezho
me targa të Tetovës, e drejtuar
nga 31 vjeçari D.B nga fshati Jançi-
sht, ka aksidentuar këmbësorin
78 vjeçar me iniciale A.D nga Teto-
va. Këmbësori i lënduar është dër-
guar në Spitalin klinik të Tetovës
për ndihmë mjekësore. Është
kryer hetim në vendin e ngjarjes
dhe punohet në zbardhjen e plotë
të këtij aksidenti. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 21 mars - Ndërtimi i depo-
nisë rajonale në Sveti Nikolle, ku
pritet të përfundojnë mbeturinat
e 18 komunave, përfshi dhe atë të
Likovës, përsëri u kthye në fokus
të zhvillimeve në rajonin Verilin-
dor të Maqedonisë së Veriut. Gru-
pi i këshilltarë të VMRO-DPMNE-
së, së fundmi deri te Këshilli i
Komunës së Sveti Nikollës, dorë-
zoi iniciativë për mbajtjen e një
referendumi lokal për ndalimin e
ndërtimit të kësaj deponie.
Megjithatë i njëjti të mërkurën
(20 mars) nuk i fitoi votat e mjaf-
tueshme në Këshillin komunal

dhe u refuzua.
Kryetarit i këtij Këshilli, Kire

Alleksov, për gazetën KOHA, sh-
prehet se është absurde të
kërkohet mbajtja e referendumit
kundër deponisë rajonale, në
kohën kur komunat ligjërisht nuk
kanë mundësi të shpallin furnizi-
me publike, pasi që zgjedhjet pre-
sidenciale vetëm se janë caktuar.
“Iniciativa për referendum nuk u
pranua. Nuk e kemi të qartë pse
Këshilltarët e VMRO-së dalin
kundër kësaj deponie rajonale,
kur po të njëjtit gjatë mandatit
2013-2017 e kanë mbështetur
ndërtimin e një deponie të tillë.
Përpos disa reagimeve nëpër me-
diat sociale, dhe peticionet online,
asnjë reagim tjetër nga qytetarët
nuk ka”, tha Alleksov.

Nga ana tjetër në arsyetimin e
kërkesës për referendum nga
VMRO, janë shprehur se rreth 80
për qind e banorëve të Sveti
Nikolles janë kundër ndërtimit të

deponisë rajonale. Njëherit sek-
tori civil dhe shoqatat ekologjike,
si ajo e “Go Green”, duke e komen-
tuar problemin me mbeturinat
dhe mosndërtimin e deponimeve
rajonale, shprehen se qytetarët
në të shumtën e rasteve nuk janë
të informuar se për infrastruktu-
re bëhet fjalë. Sipas tyre ndërti-
mi i deponive rajonale nuk
nënkupton vende të rëndomta ku
do të hidhen mbeturinat dhe kë-
shtu do të ndotet ambienti. Por, të
njëjtat parashihet të ndërtohen
sipas standardeve ndërkombëta-
re, nga të cilat do të ketë përfitime
i gjithë rajoni, duke filluar nga ri-
ciklimi, punësimet dhe prodhimi
i rrymës.

Për dallim nga tetë rajonet
tjera në Maqedoninë e Veriut,
ndërtimi i deponisë rajonale në
pjesën Verilindore dhe Lindore
është një fazë më të avancuar.
Përmes IPA-Fondeve janë sigu-
ruar rreth 36 milionë euro. Por, pa-

varësisht se është menduar se
deri më tani janë tejkaluar pro-
blemet komunale, iniciativa e
fundit e VMRO-së krijon vështirë-
si shtesë për fillimin e ndërtimit të
kësaj deponie. Ndryshe, përveç
qyteteve siç janë Shtipi dhe Sveti
Nikolla, në deponinë rajonale në
fshatin Meçkuevski, parashihet të
dërgohen (riciklohen) mbeturi-
nat edhe nga 16 komuna tjera,
përfshi Kumanovën me rrethinë,
Kriva Pallankën dhe qytezat dhe
fshatrat tjera.

Sipas të dhënave zyrtare të in-
stitucioneve shtetërore, në Maqe-
doninë e Veriut ekzistojnë 54 de-
poni të egra, gjegjësisht rreth 400
më të vogla. Mes tyre më proble-
matike janë deponia e Tetovës, që
paraqet problem për mbi 200
mijë banorë të këtij qyteti. Pastaj
vazhdon ajo e Strugës, e cila edhe
pse është rrethuar dhe rregulluar
pak, vazhdon të ndizet dhe kësh-
tu ta ndotë ajrin.

Tetë aksidente në Shkup,
vdes një këmbësor
Shkup, 21 mars - Një këmbësor ka humbur jetën, tre
persona kanë pësuar lëndime të rënda trupore,
ndërsa gjashtë persona lëndime të lehta trupore
në tetë aksidente prej gjithsej 13 që kanë ndodhur
në 24 orët e kaluara në zonën e qytetit të Shkupit.
Dëme materiale janë shkaktuar në katër aksidente
rrugore. Policia, sipas të dhënave të Ministrisë së
Punëve të Brendshme, nga komunikacioni ka
përjashtuar 28 shoferë që kanë lëvizur me shpejtë-
si më të madhe nga e lejueshmja, 17 para se të
marrin të drejtën e drejtimit të automjetit dhe tre
fillestarë. Të dënuar janë edhe 13 shoferë për dëme
teknike të automjeteve, 12 për automjete të pa-
regjistruara, si dhe 101 shoferë për parkim të parre-
gullt. Me automjetin special të karrotrecit janë
ngritur 79 automjete.
Policia ka evidentuar edhe tetë këmbësorë të cilët
kanë kaluar rrugën në ngjyrë të kuqe, katër sho-
ferë që kanë kaluar udhëkryqin në ngjyrë të kuqe,
dy shoferë të cilët nuk kanë dhënë leje kalimi për
këmbësorët në vendkalimet e këmbësorëve, katër
për rreshtim të parregullt, dy për parandalim të
parregullt, katër për mospërdorimin e kaskës
mbrojtëse nga ana e çiklistëve apo motoçiklistë-
ve, shtatë për mos mbajtjen e rripit të sigurisë
gjatë kohës së drejtimit të automjetit dhe 13 për
përdorimin e telefonit celular gjatë drejtimit të
automjetit.

Burim Alimi, djali i të dënuarit për
rastin e 27 prillit, Abdulfeta Alimi, i sho-
qëruar edhe nga shumë persona dhe
organizata joqeveritare, ka ndërmarrë
iniciativë për të organizuar një protestë
gjatë ditës së sotme (e premte) nën mo-
ton “Liri për Feta Alimin”,  përmes së cilës
do të shprehet pakënaqësia kundër ven-
dimit të Gjykatës, me çrast Abdulfeta
Alimit iu shqiptua dënim prej 7 vjet he-
qje lirie për rastin e 27 prillit.

Protesta do të filloj në orën 14:00,
pika e grumbullimit të protestuesve do
të jetë Sheshi Skënderbeu, ndërsa më
pas protestuesit do të marshojnë drejtë
gjykatës. 

“Vlerësojmë se babai im është vik-
timë e një rasti të montuar politikë. Më
27 prill, babai ishte në krye të detyrës
duke mbrojtur deputetët e Patlamentit.
Në emër të Këshillit iniciativë ju bëj
thirrje të gjithëve, pa dallim, çdo qyteta-
ri dhe gjithë atyre që janë të prekur me
rastet që po ju montohen shqiptarëve.
Të ngremë zërin e arsyes dhe të

kërkojmë drejtësi për të afërmit tanë që
po vuajnë burgjeve padrejtësisht. Ape-
li imë është që tu themi fuqishëm stop
rasteve të montuara politike. Ne nuk do
të ndalemi do ta kërkojmë drejtësinë
deri në Strasburg, në të gjitha instancat
më të larta, do të kërkojmë drejtësi dhe
vetëm drejtësi”, deklaroi Burimi,  djali i
Abdulfeta Alimit.

Familjarët e Alimit në këtë shohin
rast të montuar politikë. Burimi, pa mos
përmendur emra konkret të personali-
teteve e as të subjekteve politike, u sh-
preh se ka marrë shumë telefonata dhe
pret mbështetje të gjerë për protestën e
nesërme. (O.Xh)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sot protestohet kundër dënimit
të Feta Alimit

PROBLEMET ME MBETURINAT PA EPILOG

Deponia as në tokë, as në qiell 
Për dallim nga tetë
rajonet tjera në
Maqedoninë e Veriut,
ndërtimi i deponisë
rajonale në pjesën
Verilindore dhe Lindore
është një fazë më të
avancuar. Përmes IPA-
Fondeve janë siguruar
rreth 36 milionë euro.
Por, pavarësisht se
është menduar se deri
më tani janë tejkaluar
problemet komunale,
iniciativa e fundit e
VMRO-së krijon
vështirësi shtesë për
fillimin e ndërtimit të
kësaj deponie
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Shkup, 21 mars - Administratë mo-
derne publike në shërbim të qyte-
tarëve, të shkurtohet koha e pritjes
për dokumentin e nevojshëm,

digjitalizimi i një numri më të
madh të shërbimeve, si dhe ven-
dosja e dokumenteve elektronike,
janë në fokusin e debatit publik “Si

në kushte më të arritshme dhe më
cilësore për qytetarët”, që u mbajt
dje në Shkup. Ministri i Shoqërisë
Informatike dhe Administratës,
Damjan Mançevski, theksoi se an-
gazhimet e Ministrisë janë që të
krijohet administratë lehtë e arrit-
shme dhe profesionale, të zvogë-
lohen radhët e pritjes, frustrimet
nga proceset e gjata burokratike
dhe të shkurtohet koha e endjes
nga një institucion në një tjetër që
të merren të gjitha shërbimet e ne-
vojshme.

Ai potencoi se në shekullin 21
megjithatë digjitalizimi i shërbi-
meve është mënyra më e mirë për
t’u ndryshuar imazhi i admini-
stratës publike, të sillen shërbimet

deri te qytetarët dhe përfundimi-
sht, siç tha të kemi administratë
që do të jetë në shërbim të qyte-
tarëve. “MSHIA punon në më
shumë procese të paraleleve që
nënkuptojnë modernizimin e ad-
ministratës publike. Atë e bëjmë
me hapjen e sallës për shërbime
në Shkup. Më tutje, ky projekt do të
sillet edhe në qytetet të tjera në
vend me hapjen e qendrave për
“Një pikë për shërbime”. Këto zyra
do të jenë vend ku qytetarët do të
mund të marrin shërbime më së
paku prej nëntë institucioneve të
ndryshme. Këtë vit do t’i hapim
qendrat e qyteteve të tjera”, tha
Mançevski, ndërsa paralajmëroi se
në periudhën e ardhshme do të lë-

shohet në përdorim portali i ri
kombëtar për e-shërbime, ndërsa
ajo do të thotë se qytetarët do të
mund vetëm me disa klikime të
marrin një numër të madh të shër-
bimeve.

“Që të jetë kjo e mundur sigu-
ruam edhe bazë ligjore. Qeveria i
miratoi tre ligjet të cilat mundë-
sojnë që dokumentet në letër të
zëvendësohen në dokumente
elektronike. Për të parën herë në
Maqedoninë e Veriut, dokumen-
ti elektronik ka rëndësi të bara-
bartë si ajo në letër. 

Në këtë moment ligjet janë
në procedurë të kuvendit dhe
presim deri në fund të muajit të
miratohen”, theksoi ai. (F.P)

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 21 mars - Riafirmim të aktiviteteve
dhe punës së Këshillit për bujqësi dhe zh-
villim rural, apo Agrokëshillit kanë para-
lajmëruar nga ekzekutivi. Sipas paralajmë-
rimeve qeveritare, pas konsultimeve me të
gjithë palët - është vendosur që pas disa
vitesh të lënë pasdore të këtij trupi konsul-
tativ - të formuar në vitin 2012 dhe të para-
menduar si forum për një dialog të vazh-
dueshëm dhe të pandërprerë midis sektorit
publik dhe shtetëror për politikat e de-
dikuara për fermerët, ai të ringjallet në fa-
vor të mbarëvajtjes së punës në sektorin e
bujqësisë. Tani ky mekanizëm duhet të
mundësojë një debat më të gjerë nga të
gjithë palët për problemet dhe çështjet e
ndryshme bujqësore dhe të zhvillimit rural.
Me fjalë të tjera, qëllimi tij është që përmes
politikave efektive, të punojnë në rritjen e
prodhimtarisë bujqësore në shtet. 

“Roli i Këshillit për bujqësi dhe zhvillim
rural është të jetë mekanizëm konsultativ
për politikat, të sajojë plane dhe progra-
me për zhvillimin e bujqësisë, si dhe të
ofrojë mendime për rezultatet e arritura
lidhur me masat dhe instrumentet e ndry-
shme zhvillimore. Njëherazi nën kompe-
tencën e tij është edhe shqyrtimi dhe mira-
timi i programeve vjetore për punën e
grupeve të nënsektorëve të ndryshëm në
bujqësi dhe blegtori, programeve operati-
ve për përkrahje teknike për prodhime të
ndryshme bujqësore, si dhe jo më pak e
rëndësishme dhe ndjekja e analizave dhe
rekomandimeve të institucioneve shken-
core dhe arsimore, analiza e realizimit të
politikave bujqësore etj”, thonë nga Mini-
stria e Bujqësisë. Njëherësh, ai pritet të
mbajë edhe komunikim të përhershëm mi-

dis Ministrisë së Bujqësisë dhe partnerëve
të tjerë ekonomik dhe social që përfshihen
në zbatimin e masave të ndryshme për zh-
villimin e bujqësisë, me qëllim të arritjes së
konsensusit për çështje të caktuara bujqë-
sore, dhe sidomos për rregullimin e tregje-
ve bujqësore. Këtë trup do ta udhëheqë mi-
nistri i Bujqësisë, Ljupço Nikollovski, ndërsa
paraprakisht me të udhëhiqte kryeministri
Zoran Zaev. Në të marrin pjesë nga një për-
faqësues i tre shoqatave kombëtare më të
mëdha bujqësore sipas numrit të anëtarë-
ve, nga një përfaqësues i dy shoqatave më
të mëdha të industrisë përpunuese, nga
një përfaqësues i Odave ekonomike, përfa-
qësues i institucioneve arsimore dhe
shkencore nga sfera e bujqësisë, përfaqë-
sues i shoqatës së konsumatorëve, BNVL-së
dhe shoqatave për mbrojtjen e ambientit
dhe shoqatave për avancimin e turizmit
rural.

Në mbledhjen e parë të konstitutive të
përbërjes së re në fund të muajit mars të vi-
tit të kaluar, Agrokëshilli miratoi ndihmë
më të madhe për kultivimin e dhenve, pa-
ralajmëroi miratimin e Ligjit për zbatimin
e zvogëluar të pesticideve, decentralizim
në shpërndarjen e tokës bujqësore nga një
janari i vitit 2019, apo komunat vetë të pro-
pozojnë tokat e lira bujqësore për dhënie
me qira që duhet të vendosen në dispozi-
cion me çka hapet mundësia që në zyrat e
komunave edhe rurale në vend në zyrat

rajonale të ministrisë së bujqësisë të para-
shtrohen kërkesat për subvencione. Është
propozuar edhe përgatitja e strategjisë për
sigurimin e prodhimtarisë bujqësore. Sy-
nohet që Këshilli Bujqësor të miratojë ven-
dime të përbashkëta nga ana e të gjithë
palëve në favor të fermerëve, për shkak se
edhe përfaqësues të prodhuesve, por edhe
përpunuesve të ushqimit në mënyrë të
drejtpërdrejtë do të marrin pjesë në kriji-
min e politikave bujqësore , parashtrimit të
problemeve dhe dhënies propozime për
zgjidhjen e tyre. Apo qëllimi është që për-
faqësuesit e bujqve më lehtë do të zgjidhin
hallet dhe telashet e fermerëve duke I adre-
suar ato në kohë dhe pa vonesa deri tek
kompetentët për zgjidhjen e tyre. 

Ndryshe, në të ardhmen, Maqedoninë
e Veriut edhe pret edhe formimi i Këshillit
Fiskal për shkak se jemi ndër shtetet e rral-
la evropiane që nuk kanë një trup të tillë që
kontrollon harxhimin e parave buxhetore
apo të hollat e qytetarëve që me tatimet e
tyre mbushin arkën e shtetit si dhe nivelin
e borxhit publik në shtet. Njëherësh, ek-
spertët sugjerojnë që Këshilli fiskal të jetë
një organ i pavarur i ekspertëve financiar,
që do të këshillojë dhe korrigjojë politikat
fiskale në shtet. Pra, ata pritet të mbikëqy-
rin mënyrën se si qeveria zgjedhë të sh-
penzojë buxhetin e saj me qëllim të furni-
zimit të qytetarëve me shërbime dhe
mallra publike.

Paga mesatare në
janar, 24.517 denarë
Shkup, 21 mars - Paga mesatare mujore
neto për të punësuar, në janar të vitit
2019 është 24.527 denarë, publikoi Enti
Shtetëror i Statistikës. Paga mesatare
mujore neto për të punësuar, në janar të
këtij viti në krahasim me janarin e vitit
2018, shënoi rritje për dy për qind.
Rritja bëhet kryesisht para se gjithash,
me rritjen e pagës neto mesatare mujo-
re për të punësuar në sektorët e veprim-
tarisë shëndetësore dhe mbrojtjes so-
ciale 9.6 për qind, në minierë dhe
gurore 8.3 për qind dhe në arsim 5.3 për
qind. Zvogëlimi i pagës mesatare mujo-
re neto në krahasim me muajin e kaluar,
është vërejtur në sektorët e artit, argëti-
mit dhe rekreacionit për 21.4 për qind,
informatave dhe komunikacioneve për
19.8 për qind dhe tregti me shumicë dhe
pakicë, riparimi i automjeteve dhe mo-
toçikletave për 14.3 për qind.
Paga mesatare mujore bruto për të
punësuar në janar të vitit 2019 është
36.386 denarë dhe shënon rritje prej 3.3
për qind.

Kompensim për gratë
me gji të amputuar
Shkup, 21 mars - Kompensim edhe për
gatë, të cilat kanë amputim të ndërsjellë
në gji vendoset me Rregulloren e re për
listën për llojet e dëmtimeve trupore në
bazë të të cilave merret e drejta e kom-
pensimit në para dhe vlerësimet e dëm-
timit, informojnë nga Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale, Siç sqarojnë nga
Ministria, deri më tani të drejtën e kom-
pensimit e kanë pasur vetëm gratë me
amputim të njëanshëm dhe amputim
radikal të ndërsjellë në gji. “Vendosja e
kësaj të drejte nga sigurimi invalidor
pensional është në kërkesë të shumë
Shoqatave të grave për luftë kundër kan-
cerit në gji”, thonë nga MPPS. Në Rregul-
loren e re që tani më është në fuqi ven-
doset edhe konfirmim i saktë në tabelë
të intensitetit të llojit dhe vlerësimeve të
dëmtimit trupor sipas intensitetit të
llojit. Gjithashtu, thonë nga MPPS-ja,
është përmirësuar edhe tërë teksti i vetë
Rregullores.

Digjitalizim të shërbimeve për administratë efikase
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DIALOG I PËRHERSHËM PËR PROBLEMET 

Agrokëshill për zhvillimin e bujqësisë
Qëllimi është që
përfaqësuesit e bujqve më
lehtë të zgjidhin hallet dhe
telashet e fermerëve, duke i
adresuar ato në kohë dhe pa
vonesa deri tek kompetentët 
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Shkup, 21 mars - Ekipet e NP “Parqe
dhe gjelbërime”, dje, në ditën e
parë të pranverës në mënyrë sim-
bolike mbollën dhjetë fidane
dekoruese nga llojet "thuja ro-
senthali" dhe "acer" dhe 1200 lule
të llojit viola - manushaqe në obor-
rin e SHF “Mirçe Acev” në Gjorçe
Petrov, ku mori pjesë kryetari i Qy-
tetit të Shkupit, Petre Shilegov,
kryetari i Komunës, Aleksandar
Naumovski, drejtori i NP “Parqe
dhe Gjelbërime”, Adrijan Muça dhe
nxënës të kësaj shkolle fillore.

“Në vijim është rregullimi i
rregullt pranveror i sipërfaqeve të
gjelbra në qytet. Këtë pranverë
është paraparë të mbillen mbi
1.200 drunj shumëvjeçar me cilë-
si të lartë gjetherënëse dhe me
gjelbërim të përjetshëm në të
gjitha komunat e Shkupit. Jemi
duke punuar në ripërtëritjen e
gjelbërimeve nëpër bulevarde.
Qyteti kësaj pranvere do të jetë
më i pasur edhe për disa parqe të
reja formimi i së cilave është në
vijim”, tha Shilegov.

Këto ditë po punojmë në rre-
gullimin e parkut të ri Ibni Pajko,
pas ndërtesës së Filarmonisë, në
rinovimin e zonave të gjelbra në
Qendër dhe Karposh në Bulevar-
din “Aradhet partizane”, në parqet
në Bulevardin Serbia në Aero-
drom, në Bulevardin “Boris
Trajkovski” në Kisella Vodë, në
rrugën “Brigada e dytë maqedo-
nase” në Çair, si dhe në parkun
pranë konviktit studentor “Kuz-
man Josifovski Pitu”, kumtoi shër-
bimi për shtyp i Qytetit të Shkupit.

Kryetari i Shkupit shtoi se gjelbë-
rimi mbetet në krye të prioritete-
ve të Qytetit të Shkupit dhe se me

kthimin e gjelbërimit në qytet
përmirësohet mjedisi jetësor dhe
cilësia e ajrit.

Shkup, 21 mars - Gjykata Theme-
lore Shkupi 2 solli vendim për
masë të përkohshme, ndalesë për
shitjen e librit të Stojan Andovit
“Deri te atentati dhe pas tij”, pas
padisë së Lubomir Fërçkovskit për
shkeljen e të drejtave të tij perso-

nale, gjegjësisht për shpifje lidhur
me atentatin e ish-presidentit
Kiro Gligorov. Gjykata solli ven-
dim se në libër implikohet për-
zierja e ish-ministrit të Punëve të
Brendshme Lubomit Fërçkovski
në atentatin e Kiro Gligorovit, për

shkak të shkeljes së të drejtave
personale të paditësit. Autori i li-
brit, i cili është edhe ish-kryetar i
Parlamentit, Stojan Andov, në një
deklaratë për mediumet ka thënë
se kjo paraqet precedent dhe
është hera e parë që gjykata të im-

ponojë ndalesë për shitjen e librit.
Andov theksoi se nuk e ka pritur
një vendim të tillë dhe se do të
parashtrojë ankesë nëse ka pasoja
materiale për këtë vendim. Sean-
ca gjyqësore për kontestin është
caktuar për më 27 maj.

LSDM 
në Dibër
mbështet
kandidatin
e BDI-së
Dibër, 21 mars - LSDM nuk do
të merr pjesë me kandidat të
vetin për kryetar të Komunës
së Dibrës në zgjedhjet e pa-
rakohshme në këtë komunë,
që do të mbahen më 21 prill,
së bashku me ato presiden-
ciale. 
“Morën vendim, nuk do të
kemi kandidat tonin në
garën për kryetar të Dibrës.
Ende nuk kemi marrë qën-
drim nëse do të përkrahim
ndonjë nga kandidatët”, dek-
laroi Azem Fejzoski, kryetar i
Organizatës komunale të
LSDM-së për Dibrën,
megjithëse gazeta KOHA
jozyrtarisht merr vesh se
LSDM do të thirr elektoratin
e saj të mbështet kandidatin
e BDI-së, Hekuran Duka.
Kandidat të vetin për kryetar
për Komunën e Dibrës nuk
do të ketë as VMRO-DPMNE.
Këtë për media dje e konfir-
moi Afet Avmedoski, kryetar
i Komitetit komunal të
VMRO-DPMNE-së në Dibër.
Afati për parashtrimin e kan-
didaturave përfundoi
mbrëmë në mesnatë.
Tashmë në garën për krye-
tar të Komunës së Dibrës do
të jenë dy mjekët e njohur,
Hekuran Duka nga BDI-ja, i
cili është ushtrues aktual
kryetar i komunës dhe Ar-
ben Agolli nga Aleanca për
Shqiptarët, i cili e ka përk-
rahjen edhe nga Lëvizja
BESA. Zgjedhje për kryetar
të Komunës në Dibër orga-
nizohen për shkak të
vdekjes së kryetarit para-
prak Ruzhdi Lata, i cili në
moshën 65-vjeçare vdiq
nëntorin e kaluar, pas një
sëmundje të shkurtë dhe të
rëndë. 

Urim HASIPI

Tetovë, 21 mars - Zëvendëskryemini-
stri për çështje ekonomike, Koço
Angjushev, kryetarja e Komunës
së Tetovës, Teuta Arifi, ministri i
Bujqësisë, Lupço Nikolovski sot
kanë vizituar kompaninë Sentis Ag
në fshatin Xhepçisht të Komunës
së Tetovës. Sipas Angjushevit,
kompania Sentis Ag është një ndër
qumështoret më të mëdha në
vend, dhe vizita e sotme ka të bëjë
me atë se si janë shfrytëzuar mje-
tet nga programi i IPARD-it, të cilat
ishin ndarë për blerjen e pajisjeve
të reja. “Unë jam i kënaqur që ajo
pajisje është montuar, është në
funksion, që ka të bëjë me kontrol-
lin e kualitetit të qumështit, por
edhe të linjës së prodhimit të jo-
gurtit. Pamë një kompani kompak-
te, e cila i plotëson të gjitha stan-
dardet e prodhimtarisë dhe kjo na
inkurajon që të gjitha programet
në qeveri t’i destinojmë për
ndihmë të industrisë, të përkrahim
pikërisht këto industri ushqimore
dhe ato bujqësore. Ne bëjmë
përpjekje që të ndihmojmë bujqit,
që ata prodhimet e tyre të mos i
shesin pikërisht kur kanë çmime

më të ulëta në treg, por përmes
ndihmës ata të kenë mundësi të
jenë prezent në treg edhe në
kohën kur prodhimet e tyre kanë
çmime më të mira”, tha Agjushev.
Në ndërkohë, ministri i Bujqësisë,
Lupço Nikollovski tha se ky është
një trend që të vizitohen kompa-
nitë e suksesshme në vend, sido-
mos ato kompani që kanë marrë
përkrahje nga fondet evropiane.
“Jemi të kënaqur që këto mjete in-
vestohen në industrinë e prodhim-
tarisë apo përpunimit, në sektorin
e përgjithshëm të bujqësisë, me
qëllim që të zgjidhen problemet
kryesore, sidomos në prodhimin e
tepërt, prodhimet që kanë vlerë të
shtuar dhe të cilat importohen ja-
shtë vendit. Ky është një investim
që kemi të bëjmë me pajisjet për
prodhim të jogurtit,me pajisje sh-
tesë për kontrollimin e kualitetit

të prodhimit të tepërt, dhe kjo
është një kompani që ka një rrë-
fim të suksesshëm sa i përket rea-
lizimit të IPARD programit. Në
thirrjen e parë për IPARD, kemi 950
marrëveshje, prej të cilëve 760
marrëveshje janë realizuar në
vlerë prej 8.9 milionë denarë, po
ashtu edhe në thirrjet tjera ka më
shumë interesim”, tha Nikollovski.
Pronari i kompanisë Sentis Ag, Ser-
vet Qazimi apeloi që të gjithë fer-
merët të aplikojnë në fondet evro-
piane, me qëllim që të ngrisin dhe
përmirësojnë kapacitetet e tyre.
“Ne jemi ndërmarrje mjaft e zh-
villuar dhe kemi aplikuar në IPARD
programin dhe kemi marrë fonde
për aparaturën e jogurtit dhe dy
aparatura tjera për analizat e
qumështit. Sërish kemi aplikuar
për fonde tjera dhe apeloj tek fer-
merët dhe ndërmarrësit që të

aplikojnë në këto programe se
është një ndihmesë e madhe” tha
ai. Kryetarja e Komunës së Tetovës,
Teuta Arifi tha se ky investim është
një investim i suksesshëm i dia-
sporës në vendlindje. “Jemi në një
kompani, e cila në vitin 2018 ka
konkurruar dhe ka shfrytëzuar
IPARD programin, dhe është me
rëndësi që sa më shumë kompani
të Tetovës të konkurrojnë në fonde
evropiane dhe t’i shfrytëzojnë të
njëjtat që të krijojnë dhe rrisin ka-
pacitetet e tyre” tha Arifi. Kompa-
nia “Sentis-AG” nga Tetova filloi me
punë më 1 dhjetor të vitit 1996.
Qumështorja “Sentis-AG” është
kompani me teknologji ba-
shkëkohore për përpunimin e
qumështit, e para ne rrethin e Te-
tovës, me sistem te mbyllur, ku
bëhej pasterizimi, sterilizimi dhe
homogjenizimi i qumështit.

1200 drunj në të gjithë Shkupin

Gjykata ndalon shitjen e librit të Andovit

SENTIS AG, SHFRYTËZIMI I SUKSESSHËM I IPARD FONDEVE

Kompanitë të aplikojnë
në fondet evropiane

Pronari i kompanisë
"Sentis Ag", Servet Qazimi
apeloi që të gjithë
fermerët të aplikojnë në
fondet evropiane me
qëllim që të ngrisin dhe
përmirësojnë kapacitetet
e tyre. Ministri i
Bujqësisë, Lupço
Nikolovski tha se ky është
një trend që të vizitohen
kompanitë e suksesshme
në vend, sidomos ato
kompani që kanë marrë
përkrahje nga fondet
evropiane
Koha



8 AKTUALE
Koha, e premte, 22 mars 2019 

Qefsere ABDYLI

Shkup, 21 mars - Zgjerimi i fushëveprimit të
kompanive dhe thjeshtimi i procedurës së
aplikimit është qëllimi i ndryshimeve të pro-
pozuara në Ligjin për Mbështetjen e Investi-
meve Financiare. Këtë vit parashikohen 47
për qind më shumë fonde se sa vitin e kaluar
në buxhetin e shtetit ose mbi katër miliardë
denarë. 

Zëvendëskryeministri për Çështje Eko-
nomike, Koço Angjushev, gjatë diskutimit
në Qeveri me rastin e projektligjit, theksoi se
Ligji për mbështetje financiare për investi-
me që u miratua vitin e kaluar në muajin
maj ka treguar rezultate të shkëlqyera, por
qëllimi kryesor ishte për të mbështetur indu-
strinë dhe ekonominë që u rrit, investimet e
huaja direkte të cilat vitin e kaluar arritën një
rekord prej 624 milionë euro, dhe prodhimi

industrial vetëm në janar në krahasim me të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar u rrit me
mbi 12 për qind dhe është një pjesë e konsi-
derueshme e prodhimit industrial në BPV.
“Përsëri ligji është përqendruar në indu-
strinë, linjat e prodhimit, por tani ajo siguron
një fushë më të gjerë. Seksioni i aplikacionit
ndryshon. Aplikimi ishte deri më 31 korrik,
tani po e shtrijmë atë që të mundë të
aplikohet deri më 30 shtatorë për tu mundë-
suar kompanive të përgatisin aplikimet më
adekuate ndërsa pagesa e ndihmës finan-
ciare për vitin e kaluar do të jetë deri në fund
të vitit buxhetor, deri më 25 dhjetorë”, tha
Angjushev. 

Ai shtoi se ka lehtësime shtesë për mal-
lrat e tekstilit dhe lëkurës dhe nëse deri më
tani duhej të plotësonin dy kushte- rritjen e
të ardhurave dhe zvogëlimin e numrit të pu-
nonjësve, duke marrë parasysh situatën në

ekonomi dhe mungesën e fuqisë punëtore
cilësore, ata janë të kënaqur për të përmbu-
shur një nga kushtet brenda pesë viteve. “Ne
shpresojmë që të shtojmë fushëveprimin e
kompanive të suksesshme që mund të kenë
akses dhe në këtë mënyrë të përshpejtojnë
ritmin e rritjes së prodhimit industrial në
vend”, tha Angjushev. Për Aleksandër Zarkov
nga Shoqata e Odave Ekonomike, është mirë
që shuma e mbështetjes të rritet dhe që të
përshtaten disa kritere për përdorimin e pro-
grameve të plota të Ligjit për Mbështetje Fi-
nanciare, e cila ishte vërejtja e tyre. “Më gë-
zon që në nenin 9 të ligjit pranohen disa
propozime të paraqitura nga ne. Unë shpre-
soj se në periudhën e ardhshme të gjitha
këto fonde do të zgjerohen, do të përdoren
nga kompanitë dhe se do të zvogëlojmë sfi-
dat që zbatohen për aplikimin’, tha Zarkov. 

Vitin e kaluar, të gjitha mjetet e para-

shikuara me buxhet prej rreth 35 milionë
denarë u shpenzuan për mbështetjen finan-
ciare të investimeve. Prej tyre u ndihmuan
250 kompani, nga të cilat njëqind kompa-
nitë vendase drejtpërdrejtë ndjekin Ligjin
për Mbështetje Financiare të Investimeve.
Më pas, të gjitha kompanitë që nënshkruan
marrëveshje me vendin tonë që vazhduan të
zbatoheshin dhe nënshkruan 19 kontrata të
reja të investimeve të huaja direkte në bazë
të ligjit. Fondet e mbetura vendosen për-
mes Fondit të Investimeve dhe Zhvillimit
Teknologjik dhe aty ku pagesat kryhet në
përputhje me ecurinë e projekteve të kom-
panisë dhe raportet e auditimit. Projektligji
duhet të miratohet nga Qeveria, pas së cilës
do të dërgohet në Kuvend ku pritet të mira-
tohet deri në fund të muajit për ndryshimet
e propozuara që do të futen në funksion të
ekonomisë. 

Delvina KËRLUKU

Shkup, 21 mars - Rritja e temperatu-
rave, kollitja dhe dhimbje të kocka-
ve janë arsyet më të zakonshme
për ngarkimin e dhomave të pritjes
në klinikat, gjatë kësaj periudhe.
Ndryshimet e mëdha klimatike,
kanë ndikuar në shëndetin e nje-
riut. Më të prekurit janë pacientët
kronikë dhe të moshuarit. Nga Po-
liklinika e Çairit, thonë, për gazetën
Koha, se ndryshimi i temperatura-
ve, nga mëngjesi deri në orët e pa-
sdites, ka ndikuar negativisht në
shëndetin e pacientëve, sidomos
ata me sëmundje kronike, por
edhe te moshat e vjetra dhe të reja.
Megjithatë, gjendja nuk është sh-
qetësuese. 

“Me shumë vështirësi në këta
ndryshime klimatike i përballojnë
pacientët me sëmundje kronike,
fëmijët dhe të moshuarit. Fëmijët
nuk i adaptohen veshmbathjeve
dhe ka ankesa për shëndetin e tyre
të dobët. Por, gjendja e tyre, pas
kontrollit mjekësor, është stabile
dhe numri i pacientëve është në
rënie”, tha dr. Sedat Limani nga Po-
liklinika e Çairit. 

Dr. Zvesda Spasovska, pediatre
në Klinikën e Fëmijëve thotë se pe-
riudha e gripit që kemi kaluar, ka

arritur maksimumin. Ajo informon
se ka pasur një numër të fëmijëve
me dhimbje në çdo pjesë të trupit.
Dhimbje koke, dhimbje të muskuj-
ve, temperaturë të lartë, dobësi të

përgjithshme, ku për orë të tëra
janë mbajtur fëmijët në krevat. Si-
pas saj gripi është shkaktuar nga
një virus, që ndikon seriozisht në
tërë organizmin. Temperaturat

trupore të larta, që arrin deri në 40
gradë dhe paraqitet një gjendje e
vështirë, organizmi reagon dobët
ndaj antipiretikëve dhe ftohjes. 

Pediatri Armir Haxhirexha, nga

Klinika e fëmijëve në Kozle thotë se
është shumë e rëndësishme që në
momentin e parë të shfaqjes së
shenjave kujdesi të bëhet nga
prindërit në kushte shtëpie, të izo-
lohen fëmijët e sëmurë, sepse
përçohet nga njëri në tjetrin dhe të
konsumohen lëngje. 

“Gripi akoma është prezent.
Përgjithësisht ndërlikimet e shfa-
qura te fëmijët janë ato të blloki-
mit të rrugëve të frymëmarrjes,
temperaturë e lartë, dhimbje të
forta koke. Në momentin që fëmija
preket nga viroza duhet një
mjekim simptomatik, që në varësi
të shenjave të bëhet edhe mjekimi.
Trajtimi i këtyre virozave ndryshon
në varësi të veçorive individuale të
pacientëve të vegjël. Megjithatë,
prindërit duhet të tregojnë shumë
kujdes në trajtim. Temperatura e
lartë dehidron organizmin, pran-
daj duhet të konsumohen sa më
shumë lëngje frutash me përbërje
vitaminash të ndryshme. Është për
t’u theksuar që shfaqja e këtyre
simptomave është e ndryshme
nga njëri individ tek tjetri dhe mo-
shat më të rrezikuara janë fëmijët
nga 0 deri në 6 vjeç. Mos kujdesi
ndaj fëmijëve përforcon së-
mundjen më shumë”, tha për
KOHA, Haxhirexha. 

Mjekët apelojnë deri te të
gjithë qytetarët, që në këto ditë të
stinës së pranverës, ku temperatu-
rat janë të ndryshueshme, të kenë
kujdes dhe të konsumohen lëngje
dhe ushqim të shëndetshëm. 

LIGJI PËR FINANCIMIN E INVESTIMEVE 

Zgjerohet fushëveprimi i kompanive
Vitin e kaluar, të gjitha mjetet e parashikuara me buxhet prej rreth 35 milionë denarë u shpenzuan për
mbështetjen financiare të investimeve. Prej tyre u ndihmuan 250 kompani, nga të cilat njëqind
kompanitë vendase drejtpërdrejtë ndjekin Ligjin për Mbështetje Financiare të Investimeve

Koha
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MJEKËT ME POROSI

Gripi akoma është prezent
Mjekët apelojnë deri te
të gjithë qytetarët që në
këto ditë të stinës së
pranverës, ku
temperaturat janë të
ndryshueshme, të kenë
kujdes dhe të
konsumohen lëngje
dhe ushqim të
shëndetshëm 

FILIPÇE: ZGJIDHET PROBLEMI ME MUNGESËN E GJINEKOLOGËVE 

Komisioni nga Ministria e Shëndetësisë me
gjinekologë me përvojë ka bërë kontroll dhe i
vizitoi të gjitha institucionet shëndetësore ku ka
mungesë të gjinekologëve. Do të jepen leje që
këto institucione sërish t’i kthejnë dispenzerët
gjinekologjik, ndërsa gjinekologët të cilët
punojnë në spitale të mund të japin shërbime si
gjinekologët amë gjegjësisht për nivel parimor.
Në këtë mënyrë do ta shfrytëzojmë numrin
aktual të gjinekologëve, deklaroi ministri i
Shëndetësisë, Venko Filipçe. Ai tha se beson se
me këtë masë dhe pranimin e mjekëve të rinj të

cilët do t’i përfundojnë studimet, ata do ta gjejnë
veten dhe do të duan të specializojnë edhe në
fushë. “Biseduam me shumë institucione
ndërkombëtare dhe Bankën Botërore e cila bën
vlerësimin e sistemit në nivel parimor, ndërsa u
përfshinë edhe para 10 viteve në implementimin
e reformës në këtë nivel. Atëherë u zhvillua
sistemi i kapitalizimit dhe mjekëve amë,
megjithatë në disa qytete jemi përballur me
mungesë serioze dhe praktikisht nuk ka në
Krushevë, Demir kapi, Makedonski Brod dhe
Probishtip”, shtoi Filipçe.  

Koha
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Shkup, 21 mars - Telefonat celularë
bëhen pjesë e domosdoshme e je-
tesës sonë të përditshme. Janë të
pranishëm te gjithë popullata pa
dallim të moshës - i përdorin fë-
mijët, të rriturit, pleqtë… Pa telefo-
nat celularë nuk mund të kalojmë
as edhe një minutë. Janë të shumtë
shembujt kur për shkak të telefonit
të harruar kthehemi në shtëpi për
ta marrë, kur shikojmë në telefon
duke kaluar rrugën, kur lëvizim me
makinë dhe bisedojmë në telefon
celular, kur rrimë me miqtë dhe në
vend se të bisedojmë, shikojmë në
telefon…

Hulumtimet tregojnë se 26 për
qind e njerëzve e kërkojnë telefo-
nin celular derisa bisedojnë me të,
ndërsa shumë pak kohë u duhet
që të kuptojnë se e kanë humbur
telefonin celular, sesa kur të hum-
bin kuletën ose ndonjë gjë tjetër të
vlefshme.

"Mundësia për kombinimin e
më shumë funksioneve në një apa-
rat të vogël, që mund ta vendosni
në xhep mundëson mobilitet më
të madh dhe argëtim. Si në pjesën
profesionale, ashtu edhe në atë
private të jetës, këta telefona i zgje-
rojnë aftësitë tona dhe na ndih-
mojnë që shpejt, me kohë dhe në
mënyrë efikase t’i zgjidhim pro-
blemet. Kështu, vetë natyra e te-
lefonave celularë bën që munge-
sën e tyre ta konstatojmë shumë
shpejtë dhe kjo rezultoi me sh-
qetësimin tonë", shprehet prof. dr.
Marijana Markoviq nga Instituti
për Hulumtime Sociologjike dhe
Politike-Juridike. Lidhur me atë se
sa jemi të varur nga telefonat flet
edhe e dhëna se së paku gjashtë
orë kohë pas kohë kalojmë në in-
ternet, ndërsa vetëm në rrjetet so-
ciale Fejsbuk dhe Instagram
klikojmë deri 30 herë në ditë deri-
sa hamë darkë, derisa jemi në
teatër, kinema ose rrimë me miq.

Përdorimi i telefonave celularë
e tërheqë vëmendjen, ndaj si re-
zultat ekziston rreziku që të mos e

vërejmë se ka makinë kur kalojmë
rrugën, të mos jemi të kujdesshëm
derisa drejtojmë automjetin, se
nuk jemi të përqendruar në punë…
Telefonat celularë dhe aplikacio-
net që i ofrojnë janë arsyeja që
nxënësit të mos e ndjekin mësi-
min në shkollë, për shkak të cilës

arsye arsimtarët kanë probleme
me përqendrimin e fëmijëve në
orë. Profesoresha Markoviq sh-
prehet se nuk mund të heqim dorë
nga telefonat celularë, por ajo që
duhet të bëjmë dhe të mësojmë
është kultura e përdorimit të këty-
re telefonave.

"Paraqitja dhe përdorimi i te-
lefonave celularë është në për-
puthje me fenomenologjinë e je-
tesës bashkëkohore ku gjithçka që
është e kapshme për një kohë
shumë të shkurtër dhe ku largë-
sia/shpejtësia janë kategori rele-
vante. Dobia e telefonave celularë
nuk mund të kontestohet, por do
të mund të paramendonim që të
jetojmë sërish në kohën e telefo-
nave të vjetër, fiks, të cilët për gje-
neratat e reja ndoshta edhe janë të
panjohur. Asnjë produkt tekno-
logjik nuk është vetvetiu i keq ose
i mirë. Mënyra në të cilën i përdo-
rim gjërat mund të jenë të dobi-
shme ose të dëmshme për ne ose
për të tjerët. Pikërisht për këtë ar-
sye edhe duhet të mësohemi në
kulturën e përdorimit të, në këtë
rast, telefonave celularë", thekson
Markoviq. Por, që të fillojmë t’i
ndryshojmë shprehitë dhe t’i për-
dorimi telefonat celularë vetëm

kur me të vërtetë na janë të domo-
sdoshëm, duhet fillimisht të bëhe-
mi të vetëdijshëm se jemi të varur
prej tyre. Ndryshimi i shprehisë,
shprehen psikologët, ndodh në atë
moment kur do të bëhemi të vetë-
dijshëm se çfarë bëjmë, si sillemi,
si reagojmë dhe në çfarë funksioni
është sjellja jonë.

"Duke marrë parasysh faktin se
arsimtarët çdo orë kanë problem
me nxënësit të cilët nuk e ndjekin
mësimin për shkak të përdorimit
të telefonave të mençur, ndryshimi
i shprehive do të ishte mirë të fil-
lojë të ndodhë në shkolla përmes
programeve të përpiluara mirë",
shprehet profesoresha Markoviq.

Ajo përkujton se duhet bërë
dallimin mes shprehive të zakon-
shme të përdorimit të telefonave
të mençur nga përdorimi proble-
matik i telefonave. Me përdorim
problematik nënkuptohen situa-
tat kur individi nuk është në
gjendje të kontrollojë nevojën e
telefonit celular gjë që ka reflek-
tim negativ në jetesën e përditsh-
me. "Përdorimi i definuar në këtë
mënyrë i telefonave celularë bëhet
problem shëndetësor, i cili kërkon
trajtim të posaçëm", sqaron profe-
soresha Markoviq. (MIA)

Mbi 300 deponi
ilegale dhe
1500 grumbuj
plehrash fshati
Shkup, 21 mars - Në dhjetë ditët
e fundit, në kuadër të aksionit
për shpalljen e deponive dhe
plehërishtave për trashëgimi
autentike kulturore, Qendra
për Arte Bashkëkohore (QAB)
Shkup, vizitoi mbi 200 deponi
në gjithë Maqedoninë. Sipas
njohurive deri te të cilat ka
ardhur Qendra, në territorin e
vendit ka mbi 300 deponi ile-
gale dhe pothuajse gjashtë
herë më shumë respektivisht
mbi 1500 grumbuj plehrash
fshati dhe plehërishte.
Si rajone më të rrezikuara dhe
më të pasura me deponi dhe
plehërishte nga QAB i poten-
cojnë rajonin e Pollogut, ndër-
sa pas tij vjen rajoni i Shkupit
dhe Kumanovës. Deponitë më
të bukura dhe më të zhvilluara
që theksohen me diversitetin
dhe pasurinë e tyre, njëkohësi-
sht edhe më së miri e shkatër-
rojnë peizazhin i shënuan me
tabelat e duhura, respektivisht
i shpallën për trashëgimi kul-
turore kombëtare.
“Interesant është fakti se
plehërishtja  më e mëdha
është e ngjatë për 30 km dhe
gjendet në dy brigjet e Varda-
rit në drejtim të rrymës së Go-
stivarit dhe Jegunovcit ku
praktikisht plehrat, mbetjet
ndërtimore, mobiljet e vjetra
dhe mbeturinat në mënyrë
ciklike renditen gjatë 30 km
ndërsa largësia më e madhe
pa mbeturina në këtë terren
është një kilometër. Në kuadër
të këtij aksioni dedikuar për
mbështetjen e iniciativave që
luftojnë për parandalimin e
plehrave dhe plehërishtave
me bordo të duhura janë
markuar 30 plehërishte dhe
deponi në rajonin e Shkupit,
Pollogut, Kërçovës, Ohrit,
strugës dhe rajone të tjera në
Maqedoni”, thonë nga Qendra.
Aksioni është pjesë e projektit
“Komunitete krijuese e Qen-
drës Bashkëkohore Artistike -
Shkup, e përkrahur nga
Projekti i USAID-it për pjesë-
marrje civile.

VARSHMËRIA NGA TELEFONAT CELULARË BËHET PËRDITSHMËRI

Të "lidhur" për telefonat
Hulumtimet tregojnë
se 26 për qind e
njerëzve e kërkojnë
telefonin celular
derisa bisedojnë me
të, ndërsa shumë pak
kohë u duhet që të
kuptojnë se e kanë
humbur telefonin
celular, sesa kur të
humbin kuletën ose
ndonjë gjë tjetër të
vlefshme

Duke marrë parasysh
faktin se arsimtarët çdo
orë kanë problem me
nxënësit të cilët nuk e
ndjekin mësimin për
shkak të përdorimit të
telefonave të mençur,
ndryshimi i shprehive do
të ishte mirë të fillojë të
ndodhë në shkolla përmes
programeve të përpiluara
mirë 

MARIJANA MARKOVIQ 

DILEMA NËSE TELEFONAT CELULARË NDIKOJNË NË SHËNDETIN 

Ende ekzistojnë dilema nëse radio-
frekuencat nga telefonat celularë kanë
ndikim negativ në shëndetin e
njerëzve dhe janë shkaktarë të një
vargu të sëmundjeve. Janë realizuar
shumë hulumtime shkencore, por
edhe më tutje mendimet janë
kundërshtuese. Të parët thonë se telefoni
ka ndikim të dëmshëm dhe mund të jetë
arsye për paraqitjen e alergjive, plakjes së lëkurës
dhe kancerit, derisa të tjerët shprehen se nuk ka
arsye për brengosje dhe se ekspozimi ndaj rrezeve
nga telefonat celularë nuk ka ndikim të dëmshëm
në shëndetin. Megjithatë, rekomandohet që të

përdoren telefona celularë sa është e
mundshme më shkurt dhe të përzgjidhet

model i telefonave që rrezaton më pak.
Nga ana tjetër, Organizata Botërore e
Shëndetësisë këshillon fëmijët nën
moshën dy vjeçare që të mos luanë me

telefona celularë për shkak se gjatë
periudhës së zhvillimit të sistemit të tyre

nervor mund t’u nënshtrohen rreziqeve
shëndetësore të pazbuluara deri tani. Prandaj,
rekomandohet që prindërit të ndikojnë te fëmijët
ashtu që, në vend se të kalojnë më shumë kohë në
telefon celular, t’i shtyjnë që të merren me
aktivitete të tjera. 



10 FORUM
Koha, e premte, 22 mars 2019 
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"V
Vitet e fundit kemi
vënë re që Komisioni
sillet si një byro poli-
tike", tha së fundmi La-

szlo Trocsanyi, ministër hungarez i
Drejtësisë dhe kandidati kryesor i li-
stës Fidesz për zgjedhjet europiane.
Kujtojmë se, njeriu që bën krahasi-
min provokues në një intervistë me
Frankfurter Allgemeine Zeitung, del
në garë për t'u bërë vetë komisioner
i BE. Edhe në Gjermani, politikanë të
AfD-së bëjnë krahasime të tilla të BE
me Bashkimin Sovjetik. "Centralizmi
jodemokratik i ka dhënë BE-së emrin
përkëdhelës BE-Bashkim Sovjetik",
ka thënë në nëntor 2018, kreu i grupit
parlamentar të AfD-së, Alexander
Gauland.

ÇFARË DO TË THOTË KY KRAHASIM
E PSE NUK SHKON AI?

BE është një bashkim sovran sh-
tetesh, që janë bashkuar me vullne-
tin e tyre. Askush nuk i detyron këto
shtete të qëndrojnë në BE, përkun-
drazi para derës presin kandidatë en-
tuziastë. Asnjë shtet nuk do vërtet që
ta lërë BE, duke lënë mënjanë këtu
Britaninë e Madhe, popullsia e së
cilës,- sipas sondazheve, ndërkohë
do të qëndrojë në BE.

Ndërsa Bashkimi Sovjetik ishte
një konstrukt imperial, i ardhur si re-
zultat i shumë luftërave. Në këtë sh-
tet donin të ishin pjesë shumë pak
shtete, po të mos llogarisësh
përpjekjet përkatëse të kreut të par-
tisë komuniste bullgare. Todor
Zhivkov në vitet 60-të. Vendet që e
braktisën të parat Bashkimin Sovjetik
pas 1991-t duhet ta paguanin këtë me
gjakderdhje dhe përpjekje për puç. E
ato ende kanë frikë, që Rusia një ditë
mund t'i fusë nën sqetullat e saj. BE
doli si mësim i luftërave të përgjaksh-
me të shekullit të 20-të. BS lindi si re-
zultat i disa luftërave. Ky dallim nuk
duhet harruar. E nga ky dallim mund
të shpjegosh faktin, se Bashkimi
Sovjetik zhvilloi disa luftëra të hapu-
ra e të fshehta, kreu puç në disa ven-
de të tjera dhe instaloi regjime ma-
rionetë duke i pasur gjithmonë nën
kontroll satelitët e tij në Europën Lin-
dore. Ndërkohë që BE nuk është
përgjegjëse për asnjë luftë apo
përpjekje për puç ushtarak, nuk ka
shtete satelitë, të cilave u përcakton
fatin. BE nuk ka as ushtri.

BE është një hapësirë e shtetit
ligjor dhe ligjit, Bashkimi Sovjetik një
hapësirë e mungesës së ligjshmërië
dhe vend i arbitraritetit. Ligje ka pa-
sur edhe në BS, po ato ishin vetëm
për fasadë, sepse gjithçka vendosej

nga  partia komuniste dhe organet e
saj.

BE NUK KA SHËRBIME SEKRETE
Pushteti në BS nuk ushtrohej

vetëm nga partia. Pjesë e tij ishin
shërbimet e frikshëm të sigurimit të
shtetit me emra që ndërroheshin. Në
BE nuk ka një parti që e ka pushtetin
të vetëm. Shërbime sekrete të BE-së
po ashtu nuk ka. E si qëndron puna
me lirinë? Këtu është e qartë si drita
e diellit. Liria e mendimit, e ekonomi-
së, e lëvizjes, e vetëvendosjes, e fesë,
e artit, liritë e pakicave - të gjitha këto
liri (e të tjera më shumë) nuk ekzi-
stonin në Bashkimin Sovjetik. E në

BE ato janë aq të vetëkuptueshme,
saqë, ne as nuk i dallojmë dot më.

E së fundmi, por jo e fundit: "it's
about the economy, stupid" - ekono-
mia. Si qëndron puna me mirëqenien
ekonomike dhe shanset ekonomike
për njerëzit? Në Bashkimin Sovjetik -
kishim ekonomi të komanduar, trish-
tim prej mungesave të vazhduesh-
me të mallrave, varfëri e
kudogjendur. Në BE - ekonomi tre-
gu, larmi, mirëqenie, një jetë në dinji-
tet për këdo. Tek e vërteta bën pjesë
edhe një e përbashkët. Si BE edhe Ba-
shkimi Sovjetik ishin/janë konfigu-
racione shumëkombëshe. Në këtë
shumëkombësi është e vështirë të

gjesh një "gjuhë të përbashkët" në
kuptimin e drejtpërdrejtë dhe figura-
tiv. Prandaj gjuha e Brukselit të duket
herë pas here e mërzitshme, e
pangjyrë dhe pa emocion, saqë
nganjëherë mund ta krahasosh me
"gjuhën e vdekur" të Bashkimit Sovje-
tik.

RRUGA E VËSHTIRË E
KONSENSUSIT

Dhe ndoshta ngjashmëria më e
madhe: konstrukte të tilla heterogje-
ne politike është vështirë të qeverisen
me instrumentet demokratike, që
janë zhvilluar historikisht në shtetet
kombëtare. Në Bashkimin Sovjetik
ky problem "zgjidhej", duke qeveri-
sur me terror dhe diktaturë. Si një
konstrukt i pushtetit të butë, BE për-
piqet t'ia dalë në krye me kërkimin e
konsesusit dhe vendimin e shumicës.
Kjo nuk është e lehtë e nuk funksio-
non gjithmonë. Edhe një paradoks
në fund. Krahasimi BE-Bashkim
Sovjetik është argumenti i dashur i
stilit hibrid rus të luftës - sidomos në
mediat sociale. 

Që do të thotë: ata që himnizojnë
dhe duan të rivendosin Bashkimin
Sovjetik, përpiqen që ta poshtërojnë
BE duke thënë se i ngjan pikërisht
Bashkimit Sovjetik. (DW)

Politika e
Bashkimit
Europian të
kujton praktikat
e byrosë politike
të ish-vendeve
komuniste,
dëgjohet nga
qarqet populiste
të djathta pak
javë para
zgjedhjeve
europiane. Por a
mund të
krahasohet BE e
Bashkimi
Sovjetik?

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

BE si Bashkimi Sovjetik? 
Krahasim i pavend Nga

Alexander ANDREEV
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Prilli i parakohshëm politik Nga
Zija ÇELA 

M
ë 10 prill 2017, bashkë
me shkrimtarë të tjerë,
u ftova në çadrën e
ngritur nga PD në Shë-

titoren Dëshmorët e Kombit. E pri-
ta ftesën me kënaqësi, por me ku-
shtin që i vura vetes. Edhe sikur të
më fishkëllenin, do të thosha çfarë
mendoja unë, dhe jo çfarë donte
veshi i tjetërkujt. Ky fragment vjen
menjëherë pasi rrëfeva se si dikur
i pata trokitur në zyrë shokut Xhe-
lil Gjoni për t’i kërkuar dorëheqjen.

“Nuk do të ngurroja sot për të
trokitur edhe në Kryeministri apo
në selinë e PD-së (për ndonjë
dorëheqje) nëse, për të thënë të
vërtetën, nuk do të ishim në situa-
ta politike krejt të ndryshme, të
pangjashme njëra me tjetrën.
Mirëpo ja që ju, megjithatë, ia
kërkoni dorëheqjen zotit Rama, ia
kërkoni në mënyrë të përsëritur e
me ngulm. Madje lideri i opozitës,
zoti Basha, e fton kryeministrin në
takim me dorëheqjen e firmosur.
Nuk marr përsipër tërë analizën e
këtij momenti, veçse po heq
ndonjë vizë paralele. Atëherë për-
se do të bëhej takimi me një njeri
të zhveshur nga pushteti, një njeri
që nuk ka më tagër për asgjë? Me
cilin do të bisedonte zoti Basha?
Kryeopozitari nuk është Hamleti
dhe as Kryeministri nuk mund të
shndërrohet në fantazmën e
mbretit, sepse dialogje të këtilla
mund të ndodhin vetëm në teatër,
si në tragjedinë e Shekspirit.”

“E di se prej entuziazmit vull-
netarë, ka gjasa që ju do të më
kundërshtoni për krahun tjetër,
por vërejtja bëhet më e moralsh-
me kur njeriun, të cilit ia drejton, e
ke të pranishëm. Zoti Basha, a
mund të përdoren edhe forma të
tjera, pa e çuar deri në rraskapitje
lodhjen e përditshme dhe mono-
toninë taksative të çadrës? Unë e di
se në çadra e në shpella kanë hyrë
edhe filozofë të shquar. Por kanë
hyrë për të medituar përkohësisht
dhe pa marrë popull me vete. Kam
drojën se forcat politike, të shtyra
nga precedentët përsëritës, do ta
kthejnë në zakon gjatë së ardhmes
mbajtjen e kokës në thes, kur kemi
nevojë për më shumë hapësirë dhe
ajër të freskët. Prandaj uroj që si
mjet, qoftë çadra e fundit në krye-
qytetin tonë, ndërsa kurrë mos u
ardhtë fundi protestave të qyte-
tarëve të lirë, sa herë që liritë u
shkelen. Është përgjegjësia e kë-
saj klase politike që të kemi më
shumë dritë, sesa tym. Dhe do të
jetë e pafalshme nëse edhe parla-
menti i ri do të ketë më pak
mendje e më shumë bark. Korbat
hanë coftina, mos i lini t’i përdorin

sqepat e kthetrat kriminelët me
mandat, sepse cubat hanë popul-
lin e tyre.”

Dhe ai takim u bë. Ndër të tje-
ra, zoti Basha i hoqi Kryeministrit
mëkatet e ministrive më të kri-
tikuara, duke e marrë opozita drej-
timin e tyre, pra edhe kryqin mbi
kurriz. Mjeshtri Rama u tregua

“bujar”, duke qenë i sigurt tek epër-
sia e tregut të zi, atij të blerjes së
votave në terren. Por tashmë të
gjitha këto dihen. Nuk dihej vetëm
fakti se çfarë atëherë po linim
mbrapa, do ta gjenim sërish për-
para. Veçse kësaj here në të
kundërtën e saj.

Sot parlamenti është kthyer në
çadër. Sot në atë çadër është
ngujuar pozita. Por si durojnë, mor
aman, me kokën në thes e gjy-
nahet në shpinë?! Mblidhen në
rrethim, si t’u kenë vënë sytë perde.
Mblidhen e flasin, kapërdisen dhe
marrin vendime. Po me kë flasin,
me kë debatojnë, me kë ndahen
në Pro e Kundër?! Me fantazmat e
opozitës, që enden në atë sallë.
Shëmbëllimet kanë mbetur aty, se-
pse opozita që ka përfaqësimin po-
litik, ndodhet në sheshet e prote-
stave me elektoratin e saj. Ajo i ka
flakur mandatet, i ka bërë nul. E
kështu, pozita ka mbetur përballë
nulit, përballë hiçit, përballë mo-
spërfaqësimit real. Kjo është më
tepër se drobitje e rraskapitje,
është asgjësim i pluralizmit në de-
mokraci.

Zoti Rama e ka përmendur disa
herë Ronaldon, futbollistin e fam-
shëm. Përfytyroni një ndeshje der-
bi mes Juves e Milanit, ose Barce-
lonës e Realit. Për arsye të
dukshme në fushë, njëri nga ekipet
e ndërpret lojën. Çfarë ndodh më
pas? A do të guxojë arbitri t’u thotë
lojtarëve të stolit që ta vazhdojnë
lojën?! Këta lojtarë të rezervës vër-

tet janë të federuar, pra ekzistojnë
në listë, por asnjëri prej tyre nuk
mund ta shkelë fushën pa autorizi-
min e trajnerit, që përfaqëson vul-
lnetin e ekipit, të klubit dhe të
sportdashësve të tij. Kur dëgjon
ndonjë nga deputetët e rezervës
të shprehet, po, e mora mandatin
sepse s’mund të tradhtoj votat e
atyre që më kanë zgjedhur, ndien
neveri personaliteti. Ata nuk janë
votuar, prandaj dhe nuk janë man-
datuar në kohë. Po ta kishin marrë
mandatin në kohën e zgjedhjeve,
edhe pse jo krejt e arsyetuar në
këtë rast, sidoqoftë do të gëzonin
njëfarë pavarësie për vendimin in-
dividual. Shkurt, sido që të votojnë,
të ngjallin trishtim, sepse të kuj-
tojnë manekinët e vitrinave kur
mbesin picillak.

Por Zot na ruaj nga përfytyrime
më agresive! Bie fjala, përfytyroni
Kryeministrin tonë në bisedime
me Kryeministrin e një vendi tjetër.
Nga mospajtimi, befas ky yni i
ndërpret bisedimet dhe ngrihet
nga tryeza. Pastaj merr vesh se ata
që ka pasur pas shpinës, pra plotë-
suesit e ekipit që ka marrë me vete,
i kanë vazhduar bisedimet në kokë
të tyre, madje kanë marrë edhe
vendime, pas asnjë tagër përfaqë-
simi.

Askush të mos trembet as
brenda, as jashtë. Tek ne nuk ka
shenja për destabilitetin e vendit.
Pritet vetëm vendimi politik i po-
zitës. Mos i duhet ca kohë? Kohë
për të përfunduar çfarë ka mbetur

nga reforma në drejtësi? Ndoshta.
Mirëpo çfarëdo të vendoset për
këtë reformë, ka për të qenë e kon-
testuar nga pala tjetër.

As pozita dhe as opozita nuk
mund ta mundin njëra-tjetrën,
duke ruajtur pozicionet e ngurta
që kanë zënë sot. Zgjidhja e ngërçit
ka vetëm një perspektivë,
zgjedhjet e përgjithshme të pa-
rakohshme. Dhe nuk do të ketë bi-
sedime, por negociata.
Ndërkombëtarët do të bëhen
gjithnjë e më balancues, pastaj
edhe diktues.

Por kur do të dalë ekipi i PS-së
nga çadra me kolltuqe? Ky vendim
u takon forumeve të saj. E rëndësi-
shme është që, kur ta kemi
kapërcyer këtë krizë, kurrmë të
mos na dalë përpara çfarë do të
lëmë mbrapa. E prandaj, për të sh-
mangur shtysat e precedentit, në
Kodin Zgjedhor mund të shtohet
një nen për të ardhmen: Forca po-
litike që djeg mandatet në
zgjedhjet pasuese hyn me minus
20 vende në parlament.

Mirëpo jemi larg kësaj të ardh-
me. Çështja janë zgjedhjet e pa-
rakohshme të kësaj radhe. Po sikur,
pas marrëveshjeve për zgjedhjet
e pritshme, për rezultatin të kemi
përsëri ankesa, pendesa, ulërima,
vjedhje të votave?! Nëse ndodh kë-
shtu, ahere në të sëmës të shkojë
PD-ja, në të sëmës PS-ja, në të
sëmës LSI-ja, në të sëmës politika
shqiptare me gjithë Shqipërinë qy-
qare!

As pozita dhe as opozita
nuk mund ta mundin
njëra-tjetrën, duke ruajtur
pozicionet e ngurta që
kanë zënë sot. Zgjidhja e
ngërçit ka vetëm një
perspektivë, zgjedhjet e
përgjithshme të
parakohshme. Dhe nuk do
të ketë bisedime, por
negociata.
Ndërkombëtarët do të
bëhen gjithnjë e më
balancues, pastaj edhe
diktues
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KOHA: Po vjen me një klip të
ri?...bëhet fjalë për një klip të gë-
zueshëm apo të trishtuar?

Po me një klip shumë ndryshe
deri më tani por i gëzueshëm.

KOHA: Me çfarë imazhi pre-
zantoheni në këtë videoklip?

Po e mendoj akoma se nuk
kam vendosur.

KOHA: Klipi i paraprinë
ndonjë albumit që ju përgatiteni
të hidhni ne treg në muajt në
vazhdim?

Po dhe shumë shpejtë vjen
edhe albumi i ri.

KOHA: Si e ndieni veten në
këtë konkurrencë mes këngëtarë-
ve?

Unë për vete nuk ndiej ndonjë
konkurrencë në rrugën time si
këngëtarë.

KOHA: A ka rëndësi për ju fak-
ti nëse nuk pëlqeheni nga të
gjithë brezat, ose me saktë cili
brez ju pëlqen të jetë në audien-
cen tuaj?

Brezat janë ato që janë rritur
me këngët e mia dhe vazhdojnë të
jenë.

KOHA: Besoni tek festivalet
që organizohen dhe çmimet që
jepen në to?

Tek festivalet besoj pak a
shumë…

KOHA: Mendoj se këngët
tuaja kanë tekste të bukura. Është
i rëndësishëm për ju teksti?

Sigurisht që teksti është shumë
i rëndësishëm për një projekt mu-

zikorë.
KOHA: Ju vetë keni provuar si-

gurisht të shkruani tekstin e
ndonjë kënge, a ka ndonjë auto-
biografi?

Po thuajse disa këngë gjatë
karrierës time i kam shkruar vetë.

KOHA: Vihet re së fundi një
tendencë e këngëtarëve për të ba-
shkëpunuar me njëri-tjetrin. Ju
kujt do t'ia vinit syrin?

Unë rrallë herë bëj bashkëpu-
nime, por me këngëtarë të huaj po
pse jo.

KOHA: Është e nevojshme që
një këngëtarë të provokojë në
skenë, apo s'mund të kuptohet
një këngëtari pëlqyeshme sot pa
provokimet skenike?

Unë për vete nuk preferoj këto
gjëra…

KOHA: Si e organizoni një
ditë, një javë, një muaj, një vit,
përveç këngës a keni angazhime
të tjera?

Gjithë kohën e lirë ia kushtoj
familjes..

KOHA: E shikoni karrierën si
një mundësi të mirë për të qenë i
lumtur? Apo mendoni se karriera
ndonjëherë të bën të ndiesh i vet-
muar?

Duke falënderuar fansat dhe
mbështetësit karrierën e shikoj si
arritje e një prej ëndrrave të mia
që kam dashur.

KOHA: Ju ka lindur
ndonjëherë dëshira t'i ikni reali-
tetit ?

Unë gjithmonë jam real në
jetën time kështu që nuk më ka
shkuar ndërmend..

KOHA: Po tek fundi i një da-
shurie pasionante?

Tek dashuria besoj po.
KOHA: Do pranonit më lehtë

faktin e të qenit i divorcuar apo
beqarë i përjetshme?

Martesa është gjëja më e
bukur që mund të ndodh tek diku-
sh me njeriun e zemrës.

KOHA: Jeni tipi i mashkullit
që shikoni vetëm përpara apo
ktheni shpesh kokën mbrapa?

Unë nuk harroj kurrë të ka-
luarën.

Jo vetëm që arriti të tërhiqte
vëmendjen me paraqitjen e saj,
por Bebe Rexha u vlerësua edhe
me çmim në ‘iHeartRadio Music
Awards 2019’. Bashkëpunimi me
Florida George Line “ Meant to be”
u shpall si “Kënga më e mirë e

zhanrit country”. Pasi mori trofeun,
29-vjeçarja nuk ka e ka fshehur
lumturinë për këtë arritje të radhës
në karrierën e saj. Performancat e
artistëve ndërkombëtarë më në zë
të momentit gjatë këtij edicioni të
gjashtë u ndërthurën edhe me

shumë çmime të tjera. Artistja e
vitit u shpall Ariana Grande, arti-
stja më e mirë e muzikës hip hop u
shpall Cardi B, ndërsa Taylor Swift
triumfoi me tourin për albumin e
saj “Reputation” që u shpall si tou-
ri i vitit.

E dëshpëruar
me
dokumenta-
rin e babait,
Vajza e
Jackson
tenton
vetëvrasjen
Familja e legjendës së popit
Michael Jackson po kalon mo-
ment të vështira që prej pu-
blikimit të dokumentarit që e
akuzon atë për pedofili. Vajza
e tij Paris u përfshi në debate
të forta me ndjekësit e saj në
rrjetet sociale në lidhje me hi-
storitë që u rrëfyen në “Leaving
Neverland”. Sipas disa media-
ve, Paris Jackson është shtruar
pasditen e djeshme me
urgjencë në spital pas një ten-
tative vetëvrasje, që lidhet
pikërisht me dokumentarin
për babanë e saj.
Disa orë pas publikimit të laj-
mit 20 vjeçarja reagoi në Twit-
ter duke e cilësuar të pabazë
dhe të pavërtetë. Ajo lëshoi
akuza dhe ofendime ndaj me-
diave. por e sigurt është se ajo
ndodhet në një klinikë ku po
kurohet pas një tentativës për
vetëvrasje, që nuk është e
para.
Fotografë të shumtë fiksuan
momentin kur modelja la kli-
nikën, ndërsa mbante veshur
edhe një xhup në të cilin shk-
ruhej “ jam mirë”, por pamja e
saj nuk e tregonte aspak. Paris
Jackson ka kaluar kohë të vë-
shtirë që nga vdekja e babait
të saj në vitin 2009. Ajo u për-
poq të kryente vetëvrasje edhe
në vitin 2013 dhe ka folur ha-
pur për betejën e saj me de-
presionin.

Bebe Rexha merr një tjetër çmim

MUHAREM AHMETI

Nuk ndiej konkurrencë
Kur përmendet emri i tij, e dinë të gjithë se
atmosfera shkon në maksimum për shkak të
potencialit të tij në vokal e që e ka dëshmuar
gjatë gjithë këtyre viteve sa është në skenë.
Vjen në InfraRed të gazetës KOHA këngëtari i
mirënjohur Muharem Ahmeti, i cili tregon
shumë gjëra për veten. Thotë se nuk i harron
miqtë dhe të kaluarën...

SI JENI NË:
Në studio regjistrimi? Si gjithmonë mirë.
Shtrat? Në shtrat fli gjumë (qesh).
Një studio fotografike? Foto super.
Një klub nate? Në klub vetëm zjarr.
Para pasqyrës? Nuk rri shumë.
Fletët e një ditari? Kujtimet i kam me vete.
Miqësitë e vjetra? Miqtë nuk i harroj kurrë.
Flirte? Flirte jo, nuk parapëlqej.

Koha
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KOHA: Cila është një ditë ti-
pike e Laurës? Mund ta përshk-
ruani një të tillë sepse ka një për-
shtypje se jeta e këngëtareve
kalon sa nga salloni i parukerisë,
tek SPA-të e më pas sërish në të
njëjtin vend?

Më duket se po ngatërron mo-
delet me këngëtaret (qesh). Në
fakt këngëtaret kalojnë shumicën
e kohës në studio. Sallonet e pa-
rukerisë janë jehonë e të qenit
femër në radhë të parë, dhe arsyeja
e dytë është presioni i medias dhe
publikut ku gjithnjë duhet të
dukesh e kuruar dhe e bukur, pasi
publiku përveç talentit vokal, është
i uritur edhe për bukuri dhe këna-
qësi vizuale.

KOHA: Sërish në territorin e
përshtypjes: është e vërtetë që ja
vlen më shumë zëri me “kompju-

ter dhe CD” sesa të kënduarit live
kudo dhe kurdoherë. Fundja,
çfarë diference do të kishte për
publikun, sipas jush?

Zëri me "kompjuter dhe CD" siç
e quan ti, njihet si autotune dhe
çdo këngëtarë e përdor gjatë orke-
strimit të këngës. Nga ana tjetër,
të kënduarit live është një ekspe-
riencë krejt tjetër. Është e veçantë
dhe sigurisht thyen barrierat mes
artistit dhe publikut.

KOHA: Cilën nga koleget tuaja
do të konsideronit si në krye të
profesionalizmit, me të cilët do të
donit të bashkëpunonit apo qoftë
dhe të ishit të ngjashme?

Beyonce. Arsyet nuk ka nevojë
t'i them. Ama më lejohet të ëndër-
roj (qesh).

KOHA: Cilët janë armiqtë
tuaj?

Atletet e bardha në ditë me shi.
KOHA: Keni qenë para pak

kohe në SHBA, për vizitë apo ka
ndonjë surprizë për publikun që
ende nuk e dimë?

Nëse do kisha një surprizë, nuk
do ishte më surprizë po ta thosha
(qesh). Në SHBA kisha koncertin
tim të parë që ishte në organizim
të Ministrisë së Kulturës. Arsyeja
tjetër ishte babai. E vizitova pasi
prej shumë vitesh ai jeton në USA
dhe sigurisht që ishte koha të
shkoja.

KOHA: Dallimi i jetës mes atje
dhe këtu te ne sipas teje?

Nuk ka dallim, sepse janë të
pakrahasueshme. Mentaliteti, rre-
gulli, disiplina, kultura dhe eduka-
ta janë totalisht ndryshe. Dhe u
prita aq bukur nga publiku që
erdhi ne koncertin tim sa që jam pa
fjale.

KOHA: Çfarë ka ndryshuar në
jetën tënde gjatë këtyre viteve sa
je aktive në skenë?

Jam aktive me maksimumin e
mundësive që kam pas punës,
shkollës, familjes dhe jetës perso-
nale. Qëndroj vazhdimisht në s'ke-
na dhe prodhoj muzikën time.

KOHA: Në këtë kuptim, sa
ndryshe dhe sa e ngjashme jeni
ju në profesionin e këngëtares
dhe aktores?

Jam njëlloj, aspak e ndryshme.
Në fund të ditës mbetem Laura
dhe përtej aktores apo këngëtares
jam artiste dhe performuese. Mi-
sioni im është të argëtoj publikun
që më ndjek.

KOHA: Jeni mjaft aktive në
rrjetet sociale, jeni gjithmonë ju
mbas publikimeve në FB edhe kur
jeni dukshëm “agresive”?

Ndoshta, ndoshta jo. Rrjetet e
mia sociale janë vazhdimisht po-
stime nga unë dhe menaxheri im
mediatik Kevin Kola. Ai më me-
naxhon prej 5 vitesh, që prej
konkurrimit tim në X-Factor.

KOHA: Të intereson politika
shqiptare, e ndjek, të ndjek, e
shijon, të neverit, të argëton, të
bezdis, e njeh apo i shmangesh?

Nuk kam asnjë ide. Arti dhe po-
litika nuk bëjnë bashkë. E keni parë
Edi Ramën?

KOHA: Mes këngëtarëve, veç
garës për skenën dhe çmimet në
koncerte, ka dhe një garë klikime-
sh, aq sa kjo është mania e radhës
që duket se shënjon edhe hie-
rarkinë mes tyre. Si të duket një
garë e tillë që shpesh është e fi-
tuar nga tallavaja?

Suksese produksioneve pas tal-
lavasë. Publiku e di atë punë.

KOHA: Cilat janë befasitë që
do sjellësh për publikun deri në
fundvit dhe si do e filluat këtë vit?

Aktualisht po ndërtoj një
projekt të ri, pasionin tim për Ba-
chata dhe për muzikë, 2 në 1. Do të
dëgjoni shumë shpejt prej meje.

KOHA: Prej nga të erdhi inspirimi të
merresh me muzikë?

Inspirimin e mora në rrugë, por më
shumë edhe shkolla, sepse kam të kryer
shkollën e mesme të muzikës.

KOHA: Çfarë zhanri të muzikës dëgjoni
për qejfin tuaj?

Më shumë dëgjoj muzikë rap hip-hop.
KOHA: A keni projekt për të ardhmen e

afërt, nëse po a keni bashkëpunim në
projekt?

Kam shumë projekte, por ndonjëherë
më shumë vlen koha se sa je i lirë, por do
ketë shumë sidomos gjatë këtij viti.

KOHA: Keni hedhur disa projekte e si i
ri shiheni me mjaft perspektivë nga pu-
bliku, cilat janë planet tuaja?

Planet e mia janë të punoj sa më shumë
derisa të arrijë në majë.

KOHA: Një reper duhet të jetë i spro-
vuar në jetën e rrugës, madje edhe t’i rre-
zikohet jeta. Ti ke kaluar peripeci, para se t’i
hyje muzikës?

Po kam kaluar edhe unë do faza që nuk

ishin të lehta, por asgjë nuk mund të më
ndal.

KOHA: Para se të performosh në një
koncert, cilën pije e preferoni?

Coca cola më shumë!

LAURA KËRLIU
Misioni im, të argëtoj publikun
që më ndjek

Në jetën e përditshme, krahas muzikës ajo bën edhe shumë angazhime
të tjera, mes tyre dhe aktore. Vokalin e saj shqiptarët e Maqedonisë mund
të dëgjojnë në rolin e personazheve më të njohur në rolet kryesore të
serialeve turke, punë që ajo e bën me shumë profesionalizëm. Ka
publikuar projekte të shumta muzikore ndërkohë që flet se ka edhe
shumë punë për të bërë, shumë angazhime e udhëtime, ndërkohë që në
këtë intervistë për InfraRed të gazetës KOHA mund të lexoni se kush në
fakt është Laura Kërliu e vërtetë

NATUZI

Kam kaluar faza jo të lehta,
por nuk ndalem

Ka pak kohë që merret me muzikë,
djaloshi nga Tetova ka realizuar
disa projekte. Senat Havziu i
prezantuar në publik me emrin e
artit Natuzi i këndon rrymës
rap&hip-hop, ndërsa vjen në një
bisedë të shkurtër për InfraRed të
gazetës KOHA duke treguar disa
detaje mbi punën e tij.

Koha
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KOHA: Je rikthyer me projekt
të ri, na fol pak më shumë rreth
bashkëpunimit që keni pasur, fa-
bula e këngëve? 

Projekti që do dali tani është
bashkëpunim me Darjan, kënga
është shumë e fortë dhe shpre-
sojmë që të pëlqehet nga publiku.
Ne si gjithmonë jemi munduar të
punojmë diçka të bukur dhe të
veçantë, tani vlerësimin ja lëmë pu-
blikut, xhirimet e videos janë bë në
Durrës dhe Tiranë kurse kënga është
realizuar në studion Mb Music.

KOHA: Gjatë gjithë kësaj pe-
riudhe keni qenë aktiv, ku e gjenë
energjinë?

Nuk është se kam qenë shumë
aktiv kam bërë pak pushime pasi
jetoj jashtë dhe kjo më pengon
pak për ti realizuar projektet ashtu
si i kam planifikuar.

KOHA: Kush ju ndihmon nga
ana financiare e realizimit të
projekteve apo të gjitha i mbulon
vetë?

Të gjithë realizimet e projekte-
ve të mia i mbuloj vetë nga shpen-
zimet.

KOHA: Fiton aq sa e meriton

apo sa për të mbuluar shpenzi-
met?

Unë fitoj aq sa duhet me jetu
mirë (qesh), muzikën e kam pa-
sion nuk është se e bëj për fiti-
me.

KOHA: Kujt i tregon sekretet?
Sekretet nuk tregohen, sepse

po u treguan nuk mund t’i quajmë
sekrete.

KOHA: Jetoni në …?
Jetoj në Helsinki të Finlandës.
KOHA: Ku e shihni veten në

muzikë?
Veten e shoh aty ku duhet, nor-

male që ka dhe më mirë po me

punë arrihet gjithçka tani për tani
jam duke punuar shumë projekte
shpresoj që rezultatet të jenë të
mira.

KOHA: Sa e vështirë është
depërtimi në tregun muzikorë sh-
qiptarë?

Unë nuk e kam pasur dhe
shumë të vështirë të depërtoj në
skenën shqiptare se në vitet 2010
kur bëja muzikë unë gjërat kanë
qenë ndryshe, po sot gjërat kanë
ndryshuar, sot ka shumë talente

që nuk kanë mundësi ekonomike
e për këtë nuk janë aty ku duhet
të ishin gjithashtu ka e nga ata
ose ato që kanë lekë bëjnë një
këngë një video e ja ku u bënë
këngëtarë, (qesh).

KOHA: Do publikoni edhe
këngë tjera deri në fundvit?

Krahas këtij videoprojekti që
jam në përfundim jam duke e pu-
nuar me albumin gjithashtu edhe
një këngë të re, e cila poashtu do
jetë me videoklip.

KOHA: Sa kohë u bënë që je
futur botës së muzikës?

Botës së muzikës deri tani ia
kam kushtuar shtatë vite.

KOHA: Çfarë ke përfituar dhe
çfarë ke humbur nga ky profe-
sion?

Kam përfituar shumë gjëra
duke filluar nga njerëz të ndry-
shëm (aspekti social) deri tek da-
shuria (publiku).

KOHA: Nëse do e ndërroje
drejtimin, ku mund të shihnim
Leon?

Sa i përket drejtimit më ka
tërhequr gjithmonë teknologjia si-
domos këto dy vitet e fundit ku
mendoj të filloj studimet për infor-
matikë.

KOHA: Je gjatë kohë në skenë,
si e sheh ambientin muzikorë tek
ne?

Po edhe pse jam i ri në moshë
por vërehet një ndryshim drastik
në botën e muzikës shqiptare saqë
ka filluar të humbet dhe sensi i
muzikës, ka gjëra që më pëlqejnë
që jemi me hap të kohës por ka
gjëra të ekzagjeruar ku kam frikë
se po fillon të lëkundet edhe kultu-
ra e muzikës shqiptare.

KOHA: Asnjëherë nuk ke qenë
pre e thashethemeve dhe ke bërë
një karrierë të begatshme?

Thashethemet i marr shumë
normale përderisa jena fytyra pu-
blike normal që ka ngacmime të
ndryshme, provokime edhe pse

këtu në shqiptari nuk shoh në
përgjithësi thashetheme apo edhe
fakte për artistët, besoj se arsyeja
kryesore është se nuk ka gazetari
aq të fuqishme për fat të keq pran-
daj dhe unë e them shpesh se tek
ne nuk ka VIP nga fakti se jemi
vend ku artistët janë shumë të lirë.

KOHA: Pajtohesh me atë se
vetëm me punë mund të arrihet
gjithçka?

Absolutisht po me mundim,
punë dhe përkushtim të madh
gjithçka arrihet me sukses.

KOHA:  Vështirësitë që ke ha-
sur gjatë gjithë karrierës tënde?

Vështirësi ka shumë sidomos
artistët kanë shumë vështirësi se-
pse për të krijuar diçka të bukur

duhen kushte, në vendin tonë
kemi shumë problem si aktorë,
muzikant, piktor…kushtet janë pri-
mare pastaj dhe përkrahja është
një faktor shumë i rëndësishëm.

KOHA: Cilat janë projektet me
të cilat do prezantohesh deri në
fundvit?

Për projektin e radhës tash
kam nisur punën besoj se këto ditë
si melodi do jetë gati pastaj tek-
stin dhe videoklipin, kënga është
komerciale verore e besoj që para
sezonit verorë do lançohet.

LiL G
Nuk e kam pasur vështirë të
depërtoj në skenën shqiptare

Arlind Pashollari, apo i
njohur ndryshe me
emrin e artit si "LiL G"
vjen në një bisedë për
InfraRed të gazetës
Koha dhe tregon për
projektet e tij në
muzikë. Artisti i njohur
që jeton në Helsinki të
Finlandës thotë se së
shpejti vjen në një duet
me Darjan…

LEO ZEJNULLAHU
Nga muzika kam përfituar dashurinë e publikut

Talenti i tij është zbuluar në talent shou shqiptarë e që djali nga Tetova nuk ka
ndaluar me muzikën edhe pse performon shpesh nëpër mbrëmje të ndryshme.
Leotrim Zejnullahu vjen në një bisedë për InfraRed të gazetës KOHA duke treguar
për vështirësitë që hasin artistët e rinj në tregun e muzikës shqiptare

Koha



15KOHA PËR INFRARED
Koha, e premte, 22 mars 2019 

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Klipi yt i fundit “Të
kam dhe s’të kam”, si u prit nga
publiku? Si u realizua për të
ardhur në formën përfundimta-
re? Ti vetë je e kënaqur?

Normalisht nga ndjekësit e mi
u prit shumë mirë dhe jam e kë-
naqur që më qëndrojnë gjithmonë
besnikë në çdo publikim timin.
Kënga është produksion nga Eran
ProStudio me muzikë të Vani Ru-
shiti dhe tekst të Vojsava Alija dhe
realizimi i klipit nga D’Art Channel
të cilët i falënderoj të gjithë këta
bashkëpunëtorë të këngës dhe kli-
pit tim..!

KOHA: Ndërkohë, Greta, kaq
shumë vite me muzikën...?

Po, shumë vite ndonëse unë
me muzikë kam filluar të merrem
pasi kam mbaruar gjimnazin,  u
bënë 27 vjet që këndoj dhe mendoj
që pikërisht tani zëri im ka arritur
pjekurinë e duhur dhe mund të
them me plot gojën, pa dashur të
mburrem, që kam akoma shumë
për të dhënë.

KOHA: Çfarë ka ndryshuar që
nga dalja jote e parë në skenë?

Ka ndryshuar mënyra profesio-
nale me të cilën këndoj tani. Një
miku im Ekland Hasa, pianisti i
njohur tashmë në Shqipëri dhe
arenën ndërkombëtare, thotë që
artisti është një student i përjet-
shëm dhe unë ja kam “vjedhur”
këtë shprehje, (Qesh) sepse është
100% e vërtetë dhe këtë e kam pro-
vuar gjatë karrierës time që do të
thotë se nga dalja e parë deri tani
kam përparuar për mirë!

KOHA: Të ndihmon kënga për
të qëndruar gjithmonë koheren-
te?

Patjetër që po, unë gjithmonë
nuk devijoj nga mendimet dhe
bindjet e mia dhe të jesh koheren-
te bashkë me këngën është një
plus për të përqafuar gjithmonë
me të mirën e gjithçkaje që na ser-
viret në jetë.

KOHA: Sa interesante mund
të jetë jeta e një këngëtareje të
njohur si ty?

(Qesh), jeta e një këngëtareje
të njohur nuk ka shumë dallim nga
një person i thjeshtë. Unë zgjohem
në mëngjes çoj fëmijët në shkollë,
përgatis drekën, takojmë kolegë,
njerëz që na lidh puna, njerëz që
duhet të lidhim kontrata për
punën e kështu me radhë. Jam tip
i thjeshtë dhe të gjithë ata që më
njohin mund ta vërtetojnë këtë.

KOHA: Arrin ta shprehësh
gjithmonë atë që do përmes një
kënge?

Përmes një kënge në disa raste
është dhe jeta jote brenda, por jo
gjithmonë, unë mund të transme-
toj emocionin e tekstit dhe mu-
zikës nëpërmjet interpretimit tim
dhe ja kam arritur në përgjithësi!

KOHA: Cila prej këngëve të
tua është më e duartrokitura?

Këngët e mia duartrokiten
gjithmonë jo për modesti, por nga-
që unë këndoj taban dhe nuk ka
njeri besoj që nuk e pëlqen mu-
zikën që na personifikon.

KOHA: Si arrin ta baraspesho-
sh karrierën me familjen?

Karriera me familjen janë në
baraspeshë, sepse nuk e le pas
dore familjen pavarësisht angazhi-
meve të mia. Sepse, çdo femër në
familjen e saj është e domosdosh-
me kështu që nuk mund t’i lë pas
dore as njërën as tjetrën. Unë eci
me sloganin që gruaja ka të drejta
te barabarta me burrin dhe familja
me mbështet goxha në karrierën
time dhe unë bëj të njëjtën gjë.
Dmth komunikojmë me njeri-tje-
trin në familje për të mbështetur
njeri-tjetrin në karrierë.

KOHA: Ç’mendim ke për mu-
zikën e sotme shqiptare?

Muzika shqiptare ka bagazh të
pafund për t’u shfrytëzuar në
zhanre të ndryshme. E rëndësish-
me është që çdo muzikë të vijë tek
publiku me emocionin e duhur
dhe e përshtatur siç duhet pa pri-

shur skeletin e origjinalitetit.
KOHA: Cilat kanë qenë

dritëhijet e jetës tënde?
Njeriu ka dritëhije në jetë, kjo

është diçka që s’mund t’a shman-
gesh sepse jeta ka të mira dhe të
këqija. Por thjesht nuk mund të
thuhen në një intervistë apo
jo?!(Qesh) Sepse publiku im të
paktën jam e sigurt që ka dëshirë
të më shohë veç mirë, veç me drite,
pa hije. Kështu që hijen po e lëmë
mënjanë.

KOHA: Kur shihesh në pa-
sqyrë, çfarë shikoni dhe çfarë i
thoni zonjës përballë?

Nuk shihem shumë shpesh në
pasqyrë tanimë. Vetëm kur më
duhet patjetër të krihem apo të
grimohem. Vetes gjithmonë i kam
thënë që jam e fortë përballë çdo
sfide që jeta më ka vene. Si çdoku-
sh kam dhe unë përplasjet e mia
por çdo here në bashkëbisedim me
veten dhe atëhere kur e kam parë
veten në fund, është pikërisht ajo
pikë që më ka shtyrë të ngrihem e
të arrij përsëri aty ku kam dashur.

KOHA: Kush e ka fuqinë të
depërtojë në skutat më të thella të
shpirtit tënd?

Aty nuk hyn askush përveç
meje dhe Zotit, sepse përpiqem të
mbyll çdo gjë që mund të më dëm-
tojë mua apo njerëzit përreth
meje.

KOHA: Çfarë ishte lumturi për
ty 20 vjet më parë dhe çfarë është
lumturi tani?

Lumturia ime gjithmonë ka

qenë kënaqësia që përjetoj kur bëj
dikë tjetër të lumtur. Edhe para 20
viteve edhe tani përjetoj gjithmonë
një gëzim me pikë kulminante
lumturi kur dikush lumturohet nga
një dhuratë apo veprim i imi.
Gjithashtu plus sot lumturi është
barazim me emrat Deni dhe Dea.

KOHA: Cilat janë këshillat që
u jep fëmijëve, duke qenë se je
nënë e një vajze dhe një djali?

Fëmijëve i jap vetëm një këshil-

le lexoni sa më shumë. Një libër
sot është një investim për nesër.
Gjithashtu të zgjedhin sho-
qen/shokun më të mirë se veten
dhe mos dyshojnë kurrë në dashu-
rinë e prindërve.

KOHA: Nëse shpirti i  Gretës
do kishte fytyrë, e kujt do të ishte
ajo?

Pyetje e bukur! Nëse shpirti do
kishte fytyrë do ti përkiste veç Zo-
tit të gjithësisë, sepse është ai i cili
me ka dhënë mundësinë te jem
gjithçka qe jam sot.

KOHA: A ka për ty gjëra të pa-
mundura?

Normalisht që ka edhe gjëra të
pamundura. Mendja e njeriut
është gjithmonë në udhëtim ne
kohe por jo gjithçka ecën me atë
shpejtësi në jetën reale që jetojmë.
Kështu që jo çdo gjë që duam
mund të realizohet.

KOHA: Cila është ajo ëndërr
që Greta e ka akoma në sirtar?

Është pyetje tashmë rëndom
kjo nga ju gazetarët hahaha e kam
thënë gjithmonë. Do të doja që sot
të isha një këngëtare e mirëfillte
lirike, por kjo mundësi nuk më
është dhënë në jetë. Por kurrë nuk
i dihet. Kurrë mos thuaj kurrë.

KOHA: Kur ke dëshirë të
dëgjosh muzikë, çfarë zgjedh?

Dëgjoj shumë etno jazz që
njihet si World jazz, që është nën-
grup i tradicional jazz i ndërthu-
rur me elemente të ndryshëm mu-
zikore. Bëra pak teori tani..(Qesh)
Gjithashtu me pëlqen shume edhe
ta këndoj se di me fut në një botë
tjetër. Në atë botë ku gjithçka
është e mundur. Plus dëgjoj
shumë edhe muzike klasike operi-
stike se ajo është ëndrre në sirtar
që kam përmendur.

KOHA: E ke menduar
ndonjëherë se si do të kishte qenë
nëse gjithë ç’ke bërë do të kishte
qenë universale, e përbotshme, e
përjetshme?

Jo nuk e kam menduar kurrë,
sepse çdo gjë ka një fillim dhe një
fund. Vetëm Zoti është i përjet-
shëm i përbotshëm. Tek e fundit,
gjithkush vjen dhe ikën me të mi-
rat e të këqijat e veta.

KOHA: Në fund...?
Jam duke përgatitur një këngë

dhe shpresoj që në maj ta nxjerr si
produksion në televizion. Meqenë-
se është gjithçka tanimë e kopsitur
po ju them dhe titullin “Rrena rrena
kjo dynjo” është një bashkëpunim
me tekstshkruesin dhe muzikantin
Gëzim Meneri. Shpresoj që do go-
dasë, sepse prek një realitet ku të
gjithë ne jemi të përfshirë.

GRETA ZANI
Duhet përqafuar më e mira 
që na serviret në jetë!

Ajo është një
këngëtare e tabanit

shqiptar dhe këngët e
saj i këndojnë i madh
e i vogël. Greta Zani

pas klipit të fundit “Të
kam dhe s’të kam”

është gati për të sjellë
në treg një tjetër klip
me titull “Rrena rrena
kjo dynjo”, të cilin ajo
do ta lançojë shumë

shpejt dhe është e
sigurt në atë që pret
prej publikut, duke

qenë se tema e kësaj
këngë na prek të

gjithëve nga pak. Në
një intervistë më të

theksuar këngëtarja
vjen për InfraRed të

gazetës KOHA

Koha
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Në një anketë jopretencioze të
realizuar nga KosovaLive  me grup-
moshat prej 17-28 vjeç lidhur me
vlerësimin e perspektivës së jetës
së tyre në Kosovë, shumica prej të
anketuarve (91.2%) deklaruan se
ndjekin shkollimin për mundësi më
të mëdha për punësim dhe status
më të lartë në shoqëri, ndërsa një
pjesë më e vogël (8.8 %) e kanë
ndërprerë atë.

Kur janë pyetur se pse e kanë
ndërprerë shkollimin, 41.9% e tyre
janë përgjigjur se nuk kanë të ardh-
me në Kosovë dhe se nuk kanë
mundësi t’i realizojnë ëndrrat e tyre,
ndërsa një pjesë më e vogël e tyre
shprehen se nuk kanë pasur
mundësi t’i përballojnë shpenzimet
financiare.

Gati gjysma e të anketuarve
(43.1%) shprehen skeptikë për
mundësinë e punësimit pas studi-
meve, prandaj numri më i madh i
tyre (75.2%) po t’u jepej mundësia
thonë se do të studionin në një in-
stitucion arsimor publik në vendet
e rajonit.Nga ata që studiojnë dhe
janë të punësuar, që përbëjnë gjy-
smën nga të anketuarit, shumica
(66%) deklarojnë se nuk punojnë
në sektorët për të cilët janë diplo-
muar ose janë duke u shkolluar.

Sipas burimeve zyrtare të De-
partamentit për Punësim për vitin
2018, në kuadër të Ministrisë së
Punës dhe Mirëqenies Sociale
(MPMQ), numri i të papunëve në
grupmoshën 15-24 vjeç ishte 18.741.
Ata thonë se nuk posedojnë eviden-
ca mbi numrin e punëkërkuesve të
regjistruar për punësim jashtë ven-
dit, ndonëse është e ditur se shu-

mica prej tyre shikojnë nga Evropa
Perëndimore, në rend të parë Gjer-
mania, si destinacion për punësim
potencial dhe për një jetë më të
mirë.

Zyra e këtij departamenti thotë
se MPMQ ka Marrëveshje Mirëkup-
timi me 3 institucione gjermane:
Landesverband Bayerischer Bauin-
nungen dhe Deutsche Gesell-
schaftfür Internationale Zusamme-
narbeit GmbH Kosovo (GIZ,
German Federal Enterprise for In-
ternational Cooperation, Fondacio-
ni Besa dhe Deutsche Gesell-
schaftfür Internationale
Zusammenarbeit GmbH Kosovo
(GIZ, German Federal Enterprise for
International Cooperation dhe
Union Business (albani-
sch&deutsch), nëpërmjet të cilave
janë ndërmjetësuar 18 persona për
aftësim profesional dhe punësim.
Ky proces konsiderohet si migrim
qarkor.Po ashtu vitin e kaluar janë
rilicencuar rreth 20 ofrues jopublik
të punësimit të cilët ofrojnë trajni-
me profesionale dhe lidhje me
punëdhënës brenda dhe jashtë sh-
tetit. (https://mpms.rks-
gov.net/shpallje/publikime/).

Një prej tyre është edhe Agjen-
cioni për Përkrahje të Punësimit në
Kosovë (APPK), i cili bën  integrimin
ekonomik të individit në shoqëri,
përmes masave aktive të punësi-
mit, në kuadër të programeve të
caktuara, kryesisht me porosi nga

institucione ose organizata
ndërkombëtare.

APPK thotë se interesimi i të
rinjve për programet e tyre është i
madh. Vetëm gjatë vitit të kaluar,
mbi 400 kandidatë kanë marrë traj-
nime nga APPK.

“Për secilin kandidat që aplikon
në programet e APPK-së, aplikimi i
masës aktive të integrimit ekono-
mik, bazohet në këshillimet dhe
profilizimet e detajuara me kandi-
datin. Në këtë kontekst, informata
kthyese nga kandidatët, është se
mbi 90% e tyre janë të kënaqur me
programet e realizuara.”

Sipas Shpëtim Kalludrës, zyrtar
i Agjencisë për Punësim në Repu-
blikën e Kosovës, punësimi i të rinj-
ve kosovarë jashtë vendit i kontri-
buon rritjes së nivelit të
shkathtësive të tyre profesionale,
krijon remitanca për shtetin,
mundëson zgjedhje për punëtorët
në Kosovë dhe rritë potencialin
njerëzor.

Të rinjtë, megjithatë nuk e
mohojnë faktin  se kohëve të fundit
janë hapur vende pune, mirëpo
thonë se kriteret ndonjëherë janë të
paarritshme dhe përzgjedhja sh-
peshherë është e padrejtë.

Rrjedhimisht, shumica prej tyre
e shohin të ardhmen e tyre jashtë
Kosovës dhe janë aktivisht të an-
gazhuar në  kërkimin e rrugëve le-
gale, e disa edhe ato ilegale, për të fi-
tuar leje qëndrimi apo shtetësi në

ndonjë nga shtetet e Evropës.
Është i njohur për kosovarët

edhe “Eksodi i vitit 2014-2015” që u
shoqërua me ikje masive të popul-
latës, duke përfshirë të rinj e të reja,
studentë, familjarë, pleq e fëmijë.
Ata ia kishin mësyrë Evropës, edhe
duke marrë parasysh faktin se
mund të ktheheshin mbrapsht nga
shteti për ku ishin nisur. Ato ditë
brenda natës niseshin me autobu-
së 800-1000 persona.

Të rinjtë, njëherësh konside-
rojnë se jeta e tyre sociale dallon
shumë nga ajo e bashkëmoshatarë-
ve në vendet e rajonit sepse ata janë
më të pavarur, ndërsa shumica prej
të rinjve kosovarë ende financohen
nga familja, dhe theksojnë edhe pa-
mundësinë e lëvizjes jashtë vendit.
Kosova kështu gradualisht po zbra-
zet nga rinia dhe fuqia punëtore, e
me një ritëm të ngjashëm po plaket
edhe popullata.

Duke iu referuar Vjetarit Stati-
stikor të Republikës së Kosovës 2018
, në vitin 2017 kishim ngritje të lehtë
të shkallës së punësimit në kraha-
sim me vitet paraprake prej 1-3%.
Shkalla e përgjithshme e punësi-
mit ishte 29.8%, ndërsa shkalla e
papunësisë ishte 30.5%. Nuk përja-
shtohet mundësia që, për ironi,
edhe migrimi i popullatës së aftë
për punë dhe ulja e përgjithshme e
natalitetit po i kontribuojnë edhe
uljes së shkallës së papunësisë./ Ko-
sovalive 360

Kryeministri i Shqipërisë Edi
Rama është shprehur hapur për
ndryshim të vijës kufitare mes Ko-
sovës e Serbisë. Në një intervistë
për gazetën zvicerane NZZ, ai ka
thënë se ky ndryshim i kufijve
ndodhë natyrshëm.

“Kjo është një gjë e natyrshme,”
është shprehur ai ndërsa ka thek-
suar se kufijtë e Kosovës në Mal të
Zi dhe Maqedoni janë ripërcaktuar
në vitet e fundit.

Njëkohësisht Edi Rama ka dek-
laruar se Shqipëria nuk është e
përfshirë në negociatat mes Ko-
sovës e Serbisë. ”Se si duhet të
duket marrëveshja përfundimta-
re, duhet të vendosin Kosova dhe
Serbia”, thotë ai. Ndonëse Shtetet e
Bashkuara të Amerikës po nxisin
një marrëveshje përfundimtare
mes Kosovës e Serbisë, kryemini-
stri shqiptar Edi Rama, ka folur për
një vijë të re kufitare që do të ishte
e mundshme. “Kufijtë etnikë duhet
absolutisht të shmangen”, pohon
ai ndërsa sugjeron që nëse ka

ndonjë gjë për të thënë, Shqipëria
do ta mbështes çdo marrëveshje
që gëzon mbështetjen e Bashki-
mit Europian dhe Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës.

Rama nga zviceranja NZZ,
është cilësuar si provokues kur vi-
tin e kaluar ai propozoi që Shqipë-
ria dhe Kosova të kenë një presi-
dent të përbashkët, të jenë njëzëri
Bashkim Shqiptar ku mund të ba-
shkonte shqiptarët nga Shqipëria,
Kosova, Maqedonia Veriore, Mali i
Zi dhe Serbia. Megjithatë, sipas
Afrim Krasniqit, profesor i shken-

cave politike në Universitetin e Ti-
ranës, kjo është vetëm një përa-
frim i dukshëm. Sipas tij takimet e
përbashkëta të qeverive deri më
tani kanë prodhuar rezultate pak
konkrete. “Kjo ishte kryesisht pro-
pagandë”. Ai ka thënë se emërimi i
ministrave kosovarë ishte vetëm
një vendim simbolik, sepse qeveria
shqiptare nuk mori ndikim në Ko-
sovë.“Këta ministra janë shumë të
panjohur në Kosovë”, ka deklaruar
Krasniqi për NZZ.

Sa i përket çështjes së quajtur
Mini-Schengen në Ballkan për he-

qjen e kufirit me Kosovës e Shqipë-
risë, sipas Edi Ramës, nuk është
vetëm kufiri me Kosovën që duhet
të preket. “Ne duam të prezan-
tojmë modelin Schengen në kon-
trollin kufitar në të gjithë rajonin”.

Megjithatë, kjo ndodh vetëm
në lidhje me procesin e afrimit me
Bashkimin Europian thotë ai.

“Ne duam të jemi pjesë e Eu-
ropës dhe një ditë pjesë e sistemit
Shengen”. Ai i quan përpjekjet për
të zbutur kontrollet kufitare një
“qëndrim proaktiv ndaj të ardh-
mes”,

VUÇIQ E ‘PARALAJMËRON’
PERËNDIMIN

Vonesat në
dialog mund t’ia
vënë flakën
Ballkanit
Dështimi për të vazhduar bisedi-
met ndërmjet Kosovës dhe Ser-
bisë për normalizimin e raporte-
ve, mudn të destavilizojë rajonin
e Ballkanit Perëndimor, i cili
ende nuk po arrin të shërohet
nga luftërat e viteve te 90-ta. Kë-
shtu ka thënë të enjten në një
intervistë për Reuters, presidenti
i Serbisë, Aleksander Vuçiq.Sipas
kreut të shtetit serb, çfarëdo vo-
nese në vazhdimin e dialogut
mund të krijojë kushte që rajo-
nit t’i vendoset zjarri.“Çdo ditë
vonesë mund të krijonte kushte
në të cilat një shkëndijë mund të
vendoste rajonin ne zjarr. Ven-
det perëndimore duhet ta dinë
këtë “, ka thënë Vuçiq.
Sipas tij është rrezik kur rriten
ndjenjat kombëtare dhe nacio-
nalizimi.“Kjo është rreziku … kur
ndjenjat kombëtare janë të ngu-
litura”, ka potencuar ai.Ai thotë
se rruga e Serbisë drejt BE-së va-
ret plotësisht nga dialogu me
Kosovën. “Pranimi ynë në Ba-
shkimin Evropian varet nga dia-
logu me Prishtinën dhe nëse një
ditë do të arrijmë të arrijmë një
marrëveshje,” ka thënë kreu i sh-
tetit serb.Ai në këtë proces thotë
se duhet të përfshihen edhe
Gjermania, Franca , dhe të bëhe-
shin më aktiv në procesin nego-
ciues. “Unë mendoj se ne do të
shohim disa nisma të tyre në të
ardhmen e afërt”, ka thënë Vuçiq
për Reuters, pa dhënë ndonjë
shpjegim tjetër më të zgjeruar
lidhur me këtë.Që nga nëntori,
Kosova dhe Serbia nuk kanë zh-
villuar asnjë raund takimesh në
Bruksel, pas vendosjes së taksës
ndaj produkteve serb. BE-ja dhe
faktori ndërkombëtar vazhdimi-
sht kanë kërkuar heqjen e taksës
për të vazhduar dialogu, pasi që
konsiderojnë që status-quoja
është e rrezikshme.

RAMA PËR KUFIJTË: MBËSHTESIM ÇDO MARRËVESHJE 
QË KA PËRKRAHJEN E SHBA-ve DHE BE-së

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Më shumë se gjysma e kosovarëve
të rinj synojnë Europën

Të rinjtë, njëherësh
konsiderojnë se jeta e
tyre sociale dallon shumë
nga ajo e
bashkëmoshatarëve në
vendet e rajonit sepse ata
janë më të pavarur,
ndërsa shumica prej të
rinjve kosovarë ende
financohen nga familja,
dhe theksojnë edhe
pamundësinë e lëvizjes
jashtë vendit
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Zelanda e Re do t’i ndalojë të
gjitha armët gjysmëautomatike të
stilit ushtarak. Pas ngjarjes së Ch-
ristchurchit, autoritetet neozelan-
deze janë bindur se është momen-
ti për masa të forta.

Njoftimin e bëri vet kryemini-
strja Jacinda Ardern, e cila është
përpjekur ta tregojë me çdo
mënyrë të mundshme se, në ven-
din e qetë të saj ngjarje të tilla janë
të papranueshme.

“Më 15 mars, historia jonë ndry-
shoi përgjithmonë. Tani, kjo do të
ndodhë edhe me ligjet tona. Ne
po e njoftojmë këtë aksion të forci-
mit të ligjeve tona të armëve, në

emër të të gjithë neozelandezëve
dhe me qëllimin ta bëjmë kombin
një vend më të sigurtë”, tha Jacin-
da.

Legjislacioni – shtoi Ardern, –
do të hartohet dhe miratohet me
urgjencë. Kryeministrja pohoi
gjithashtu se e premtja, që shënon
një javë pas sulmit, do të jetë një
ditë reflektimi mbarëkombëtar.

Presidenti turk Recep Tayyip
Erdogan, ndërkohë, tha se masak-
ra në Christchurch, ku u vranë 50
vetë, nuk ka lidhje me Krishtëri-
min dhe se sulmuesi nuk është i
ndryshëm nga terroristët e Shtetit

Islamik.
“Ajo që ndodhi në Zelandën e

Re ishte produkti toksik i injo-
rancës dhe urrejtjes”, ka shkruar ai
në një artikull të botuar nga “Wa-
shington Post”.

Së fundi është mësuar se auto-
ri i gjakderdhjes, supremacisti i
bardhë australian, Brenton Tarrant
kishte udhëtuar disa muaj përpa-
ra ngjarjes në vende të ndryshme
europiane, ku janë zhvilluar beteja
me Perandorinë Osmane që i para-
priu Turqisë moderne.

Autoritetet kanë akuzuar 28-
vjeçarin australian Brenton Harris

Tarrant për vrasje lidhur me sul-
met në 15 mars në xhamitë e al-
Noor-it dhe Linwood-it. I vetësh-
pallur nacionalisti i bardhë nuk e
pranoi fajin gjatë paraqitjes së tij
të parë gjyqësore një ditë pas sul-
mit. Dalja e tij e radhës përpara
gjykatës do të ndodhë në 5 prill.

Të enjten u mbajtën ceremoni
varrimi për viktimat e vrarë gjatë
sulmeve në xhami. Policia thotë se
të 50 viktimat janë identifikuar ta-
shmë zyrtarisht dhe se për më
shumë se 20 trupa është dhënë
leja për t’u varrosur. Pritja e gjatë
ka rritur ankthin tek familjet e vik-
timave pasi sipas traditës islame
kërkohet që pas vdekjes, trupat të
pastrohen e të varrosen sa më sh-
pejt që të jetë e mundur, mundësi-
sht brenda 24 orëve.

Në mesin e 50 personave të
vrarë në dy xhami, gjatë faljes së
Xhumasë, ishin migrantë mysli-
manë, refugjatë dhe banorë nga
Pakistani, Afganistani, Banglade-
shi, India, Turqia, Kuvajti dhe So-
malia.

Ndërkohë me mijëra besim-
tarë pritet të jenë të pranishëm
gjatë rihapjes së xhamisë al-Noor
për lutjet e së premtes./ Top Chan-
nel

Një në tre
evropianë
besojnë
inteligjencën
artificiale më
shumë se
politikanët e tyre
Çereku i popullsisë së Evropës
janë të ngopur nga liderët e
tyre saqë me shumë dëshirë
do t’i vendosnin robotët të qe-
verisnin vendin e tyre. Në An-
gli dhe Gjermani, një në tre
njerëz kanë këtë dëshirë.
Ata nuk duan t’i japin robotë-
ve dhe inteligjencës artificiale
kontrollin e plotë, pasi ata be-
sojnë se ajo do t’i sillte dëme
shoqërisë, vetëm nëse është i
kontrolluar deri në një masë.
Kjo sjellje e evropianëve karshi
teknologjisë vjen si rezultat i
një hulumtimi të bërë nga hu-
lumtuesit spanjoll.
Pasi shumë njerëz ishin të sh-
qetësuar që mund  të humb-
nin vendin e punës së tyre për
shkak të robotëve dhe maki-
nerive të shumta, ata janë më
të prirur të kenë robotët e inte-
ligjencës artificiale si udhëhe-
qës të tyre sesa politikanët të
cilëve nuk mund t’i zënë besë.
Sipas këtij raporti shihet se
evropianët presin që udhëhe-
qësit e tyre, qofshin ata njerë-
zorë apo robotik , të mbrojnë
punët e tyre nga automatizi-
mi.
Shumica dërrmuese e evro-
pianëve presin që qeveritë e
tyre të vendosin ligje dhe tak-
sa të reja për të kufizuar auto-
matizimin dhe për të paranda-
luar zhvendosjen e vendeve të
punës, edhe nëse kjo do të
thotë ngadalësim i progresit
ekonomik./Insajderi.com

Sulmohen
pesë 
xhami në
Birmingham
Pesë xhami në Birmingham
janë sulmuar mbrëmë. Ofice-
ret e Policisë kundër terroriz-
mit janë duke i hetuar këto
sulme të cilat ndodhën natën
vonë, shkruan Daily Mail.
Imami i xhamisë në Witton ka
thënë se sulmi ka ndodhur në
mes të orës 1:30-2.
Pesë xhamitë e sulmuara janë
në rrugën Albert, Bichfield,
Slade, Brodway dhe Witton.
Policia ka shtuar masat nëpër
këto zona. Ata po punojnë për
ti idenfifikuar personat e përf-
shirë në këto sulme.

Kazakistani ka ndryshuar em-
rin e kryeqytetit të tij nga Astana
në Nursultan si shenjë nderimi për
liderin në shkuarje, Nursultan Na-
zarbayev, i cili ka dhënë dorëheqje
papritur ditën e martë.

Ky ndryshim është bërë i ditur
pasi Kassym-Jomart Tokayev është
betuar si president, duke u zotuar
se do të kërkojë mendimin e pa-
raardhësit të tij për vendime kyçe.
Nazarbayev, 78 vjeçar, ka shërbyer
30 vjet si lider i këtij shteti.
Ndërkohë, vajza e tij e madhe
është emëruar kryetare e Dhomës
së Lartë të parlamentit.

Emërimi i Dariga Nazarbaye-

va në pozitën e dytë më të lartë në
këtë shtet ka ngritur pyetje nëse
ajo do të jetë pasaardhësja e ba-
bait të saj në të ardhmen.

Babai i saj, që është udhëhe-
qës i partisë në pushtet, do të vazh-
dojë të jetë në krye të Këshillit për
Siguri në këtë shtet dhe do të

mbajë titullin, Lider i Kombit.
Megjithatë, analistët kanë

thënë se ende është shumë herët
për të treguar se kush do të garojë
në zgjedhjet e vitit të ardhshëm.

Astana, që nënkupton “krye-
sor” në gjuhën kazake, është bërë
kryeqytet i Kazakistanit më 1997.

Një student në Pakistan ka
vrarë një profesor duke e therur
me thikë, pas supozimeve se ai ka
organizuar një festë, në të cilën do
të ftoheshin së bashku burrat dhe
gratë. Studenti, Khateeb Hussain,
është arrestuar më 20 mars, pasi
është mbajtur në skenën e inci-
dentit nga bashkëmoshatarët e tij.

Policia ka thënë se ai do të aku-
zohet për vrasje.

Profesori i gjuhës angleze, Kha-
lid Hameed, nga kolegji, Sadiq
Egerton, ka qenë duke përgatitur
një festë lamtumirëse për stu-

dentët e tij, kur Hussain e ka sul-
muar atë, ka thënë një zyrtar poli-
cor.

“Duket se i akuzuari nuk ka
ndonjë lidhje me ndonjë grup re-
ligjioz, mirëpo ne jemi duke he-
tuar të kaluarën e tij dhe arsyet që
e kanë shtyrë të marrë këtë ven-
dim”, ka thënë zëdhënësi i policisë
lokale, Farhan Hussain.

Një raport i policisë ka cituar
të akuzuarin të ketë thënë se “për-
zierja gjinore është kundër pari-
meve të Islamit dhe unë kam para-
lajmëruar për të ndaluar këtë gjë”.

Hameed në anën tjetër ka
vdekur nga plagët në një spital
lokal.

Drejtori i kolegjit, Wali
Muhammad, i ka thënë agjencisë
së lajmeve, Reuters se kolegji ka
një numër të madh të studenteve
të gjinisë femërore. Profesori, i
vrarë tashmë, ishte planifikuar që
të pensionohet brenda katër muaj-
ve. Çështjet gjinore dhe ato fetare
janë tema të ndjeshme në Paki-
stan, pasi shumë fundamentalistë
islamikë i konsiderojnë të drejtat e
grave si heretike.

Më 2018, një sondazh i Reuter-
sit ka gjetur se Pakistani është ven-
di i gjashtë më i rrezikshëm në
botë për gratë.

Pakistan: Vritet profesori që ftoi burra dhe gra në festë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nursultan, emri i ri i kryeqytetit të Kazakistanit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Masat ne Zelandën e Re, ndalohen
armët gjysmëautomatike

Në mesin e 50
personave të vrarë në
dy xhami, gjatë faljes së
Xhumasë, ishin
migrantë myslimanë,
refugjatë dhe banorë
nga Pakistani,
Afganistani,
Bangladeshi, India,
Turqia, Kuvajti dhe
Somalia 
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NË MUNDSH

Në mundsh të ruash arsyen kur bota humbet fillin
e fajin ty ta hedh dhe vetes t’i besosh,
sa herë te ty dyshojnë e s’të perfillin,
por edhe dyshimet drejt t’i gjykosh.
Në mundsh të rrish në pritje nga pritja palodhur,

a kur t’urrejnë, urrejtje mos t’ushqesh,
madje ndaj shpifjeve të rrish pa folur,
me thjeshtësi me to pa rënë ndesh.
Në mundsh t’mendosh por jo gjer në shkaterrim,
t’ëndërrosh por jo si rob ëndërrimesh
dhe ti t’i trajtosh një lloj e pa dallim,
ngadhnjim e shpartallim, burim mashtrimesh.

Në durofsh dot që thëniet e tua të drejta
në kurthe trutharët, kopukët të t’i kthejnë,
t’i shohësh të thyera gjërat më të shtrenjta
e prap t’i ndërtosh me vegla që nuk vlejnë.
Në mundsh fitoret që ke korrur t’i flijosh,
si në kumar me një të vetme lojë,
të rrezikosh e prap t’ja fillosh dhe
humbjen kurre të mos e zësh me gojë.
Në i detyrofsh dot muskul, nerv dhe puls e zemër,
të të shërbejnë edhe kur gjithçka duket e kotë,
e të qëndrosh kur s’ke asgjë veç vullnetit,

që veç një fjalë, “qëndro”, gjithnjë të thotë.
Në mundsh të flasësh me maskarenj, por nderin
tënd të ruash
a t’ecësh përkrah mbretit pa krenari që të verbon,
nëse armiku apo miku s’të bëjnë dot të vuash,
dhe gjithkënd e çmon, por veç aq sa meriton.
Në mundsh t’i mbushësh ti minutat,
që të rënda me veprat që peshojnë,
dije dhe mos ke asnjë dyshim,
se e jotja do jetë bota me gjithë ç’ka brenda
dhe BURRE do t’jesh o biri im!

Poezia që shpëtoi jetëra njerëzish
gjatë periudhave të vështira

Rudyard Kipling është shkrimtar dhe poet i famshëm britanik, i cili ka
lindur me 30 dhjetor 1865.
Mes titujve më të famshëm që kanë bërë historinë e letërsisë janë “Libri i
xhunglës” dhe “Kapitenë guximtarë”.
Poezia e tij “Në mundsh” (e 1895-s) na tregon sugjerimet që Kipling si
baba i drejton të birit në mënyrë që të bëhet “Burrë”.
Mësohet se kjo poezi ka shpëtuar jetëra njerëzish në kohën kur ata po
kalonin vështirësi dhe po mendonin të dorëzoheshin.

Libri biografik ”Një Shqiptar në
CIA – dy jetetët e Destan Berishës”
i autorit Bashmir Xhemaj, botim i
shtëpisë botuese ”Dukagjini” flet
për Destan Berishën.

Bëhet fjalë për një biografi hi-

storike të mbështetur në arkiva
dhe intervista për një shqiptar jo
shumë të njohur nga Kosova që
pas Luftës së Dytë Botërore kishte
përfunduar në CIA.

Libri biografik “Një Shqiptar

në CIA – dy jetetët e Destan Beri-
shës” i autorit Bashmir Xhemaj,
botim i shtëpisë botuese “Dukagji-
ni” flet për krypersonazhin Destan
Berisha, i cili si njeri pa ndonjë
shkollë kishte luftuar me grupet

nacionaliste gjatë kohës së luftës
1943-45, dhe pastaj nga Greqi në
Itali bëhet pjesë e CIA në një ope-
racion sekret të amerikanëve për
të rrëzuar me armë Enver Hoxhën
në Shqipëri.

Asociacioni i Miqësisë Kosova-
ro-Japoneze ka bërë promovimin e
fjalorit Japonisht -Shqip.

Promovimi i tij është bërë në
ambientet e “The Cambridge
School”.

Fjalori shihet si një ndër mjetet
më të fuqishëm në botë për të ba-
shkuar popujt.

“Edhe pse gjeografikisht jemi të
largët me Japoninë, mësimi i gjuhës
japoneze është një mundësi e
shkëlqyer për të intensifikuar ba-
shkëpunimin në fushën e arsimit,
inovacionit dhe biznesit”, ka thënë
Luljeta Arifi, drejtore ekzekutive e
Asociacionit të Miqësisë Kosovaro-
Japoneze.

“Për ta lehtësuar ketë komu-
nikim e për të na e sjelle me afër Ja-
poninë nëpërmjet komunikimit në
gjuhën japoneze, ka punuar dhe ve-
pruar me shumë përkushtim e da-
shuri, autorja e fjalorit Japonisht –
Shqip, Reko Dida”, ka thënë ajo.

Ajo ka bërë thirrje që të shihet
perspektiva e të mësuarit të kësaj
gjuhe dhe e ka cituar shprehjen e
urtë popullore “Të mësuarit e një
gjuhe të huaj është si të ishe një
person tjetër”.

Gjatë promovimit të fjalorit

është paralajmëruar se në një të
ardhme të afërt Asociacioni i Miqë-
sisë Kosovaro-Japoneze do t’u
mundësojë qytetareve të Kosovës
ta mësojnë gjuhën dhe kulturën ja-
poneze. Aty është sjellë përvoja
Prof. Dr. Anjeza Alajt, e cila i ka mba-

ruar studimet e doktoraturës në Ja-
poni, ndërsa Zyra Ndërlidhëse Ja-
poneze në Kosovë dhe ambasadori
i Kosovës në Japoni, Leon Malazogu,
kanë dhënë mesazhe përkrahjeje
për ata që dëshirojnë t’i vazhdojnë
studimet në Japoni.

Regjisorja
arbëreshe
sjell origjinën
e saj përmes
filmit
Regjisorja  arbëreshe France-
sca Olivieri do të sjellë në kine-
matë e jugut të Italisë një film
me titullin “Arbëria”.
Në këtë film flitet për
origjinën e saj dhe regjisorja
tregon për lidhjet e hershme
që ajo ka me Shqipërinë, e sesi
stërgjyshërit e paraardhësit i
kanë ardhur nga ajo që dikur
quhej Arbëri, e sot Shqipëri.
Filmi është një dedikim për
komunitetin arbëresh, i cili je-
ton në disa fshatra të bukur
dhe të vegjël të Kalabrisë dhe
Basilikatës. Ky film do të para-
qitet në disa kinema në qyte-
tet italiane, duke pasur mbë-
shtetje nga produksioni filmik
“Lucana Film e Calabria”, ndër-
sa si aktore kryesore do të jetë
po një kalabreze, e mirënjohu-
ra Katerina Misasi.
Regjizorja, nëpërmjet perso-
nazhit kryesor në film, Aidas,
familja e të cilës ka origjinën
në qytetin e vogël të Santa Ca-
terina Albanese, tregon temën
e zbulimit të origjinës së saj
dhe lidhjeve të ngushta me
‘tokën amë”, Arbërinë ose Sh-
qipërinë e sotme. Gjithçka i
dedikohet arbëreshëve, një
komunitet në Italinë e Jugut.

“Një shqiptar në CIA – dy jetët e Destan Berishës”,
nga Bashmir Xhemaj 

Promovohet fjalori Japonisht-Shqip
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



19SPORT
Koha, e premte, 22 mars 2019 

Shkup, 21 mars - Trajneri Xhengis
Rexhepi, që u largua nga Llapi, ka
mohuar deklarimin e klubit kosovar
se është larguar me marrëveshje të
dyanshme. Sipas tij, “asgjë në ko-
munikatën e klubit s’është e vërtetë
dhe vendimi është marrë në
mënyrë të njëanshme”. Në një po-
stim në Facebook, Rexhepi ka thënë
se një donator i klubit i ka kërkuar
që të ofrojë dorëheqjen për munge-
së rezultatesh. Këtu ai ka thënë se
s’ka logjikë sepse i “është kërkuar të
dorëhiqet kundër dëshirës dhe të
deklarohet vetë se e ka bërë për
mungesë rezultatesh”. Më tej, në
reagim ai ka thënë se drejtuesit e
Llapit kanë vendosur vet për
shkarkim edhe pse ky kishte refu-
zuar të dorëhiqej. Në fund ka thënë
se e pranon vendimin e klubit, tek-
sa ka thënë se “nuk më dhemb
shkarkimi, por gënjeshtrat e pla-
suara se vendimi është marrë me
pëlqimin tim”.

“Të nderuar miq, media dhe da-
shamirë të futbollit. Pas komu-
nikatës së publikuar nga KF Llapi
në lidhje me ‘gjoja’ ndërprerjen e
bashkëpunimit me marrëveshje të
dyanshme, unë Xhengis Rexhepi
ndjehem i thirrur të reagoj publiki-
sht për t’i sqaruar opinionit të vër-
tetën. E para që dua të them është
se asgjë në komunikatën në fjalë
nuk është e vërtetë dhe vendimi i
drejtuesve të KF Llapit është në
marrë në mënyrë të njëanshme.
Momentalisht unë jam në grum-

bullim me përfaqësuesen e Maqe-
donisë për dy ndeshjet e para të eli-
minatoreve për EURO 2020 dhe në
asnjë moment nuk jemi ulur për të
folur për ndërprerje të bashkëpu-
nimit. Gjatë ditë së mërkurë
(20.03.2019) në Shkup ka udhëtuar
donatori i klubit Baki Osmani dhe
më ka përcjellë kërkesën e klubit
për të ofruar dorëheqje për mun-
gesë rezultatesh. Kujdes! Dy kërke-
sa jo logjike në të njëjtën kohë! Të
dorëhiqem kundër dëshirës sime
dhe të deklaroj vetë se këtë e bëj
për mungesë rezultatesh! Natyri-
sht se kam refuzuar diçka të tillë,
sepse unë jam brenda objektivave
të vendosura, luftës për titull dhe
daljes në Evropë. Me 10 ndeshje deri

në fund të kampionatit, ku në lojë
janë edhe 30 pikë, unë isha i gat-
shëm të vazhdoja të punoj në drej-
tim të arritjes së aspiratave. Në pe-
riudhën që kam drejtuar Llapin,
kemi humbur vetëm një ndeshje
dhe në derbi gjithçka mund të
ndodh, duke kërkuar fitoren vjen
edhe disfata, ndërsa si dështim e
vlerësoj vetëm ndeshjen e fundit
dhe barazimin me Ballkanin. Duke
u përballur me refuzimin tim të
ndjek urdhërat e Tahir Batatinës,
drejtuesit e Llapit kanë marrë vetë
vendimin për shkarkimin tim, duke
gënjyer opinionin se jemi ndarë me
marrëveshje të dyanshme. Siguri-
sht se unë pranoj vendimin e tyre,
sepse futbolli i ka në vetë këto gjë-

ra, por sigurisht se mbeten të pa-
strohen detyrimet që klubi ka ndaj
meje. Në të njëjtën kohë dua që të
bëj publike diçka për të cilën nuk
kam dashur të flas, por ja që dety-
rohem. Pas fitores me Trepçën 89
në adresën time erdhi ofertë të tran-
sferohem si ndihmës trajner në Su-
per Ligën e Turqisë te skuadra e
Goztepes, ku tashmë trajner është
ish-bashkëpuntori im nga skuadra
e Sivasporit, Tamer Tuna. Kam refu-
zuar këtë ofertë sepse duke kërkuar
të ruaj vlerat e mia njerëzore e pro-
fesionale, nuk më lejonte
ndërgjegja të lë në gjysmë punën e
nisur dhe kontratën që më lidhte
me KF Llapin. Normal të gjithë nuk
mendojmë njëjtë dhe nga drejtue-
sit e klubit lojaliteti im shpërblehet
në këtë mënyrë. Të kuptohemi
drejtë, nuk më dhemb shkarkimi,
por gënjeshtrat e plasuara se vendi-
mi është marrë me pëlqimin tim!
Gjithsesi, tashmë kur vendimi është
definitiv dhe drejtuesit e Llapit
vlerësojnë se duhet të vazhdojnë
pa mua, më mbetet të shpreh dë-
shirën e sinqertë për suksese sa më
të mëdha të KF Llapit. I dëshiroj suk-
sese edhe drejtorit, tashmë trajne-
rit të ri të Llapit, Tahir Batatinës.
Falënderim i madh për simaptizue-
sit dhe mbështetësit e KF Llapit, tifo
grupit ‘Legjendat’ për mbështetjen
e pa rezervë që më kanë dhënë
gjatë gjithë kohës. Falënderim i
madh për bashkëpunimin korrekt
për gjithë futbollistët e KF Llapit,
grup fantastik lojtarësh me karakter
dhe vlera të larta njerëzore. Falën-
derim për secilin në KF Llapi dhe
Kosovë që në një mënyrë kanë qenë
të lidhur me mua. Falënderim dhe
mirënjohje për mediat për bashkë-
punimin korrekt.

Shkup, 21 mars - Presidenti shqip-
tar i porsazgjedhur i Federatës
së Futbollit të Maqedonisë,
Muhamed Sejdini, ka premtuar
se votat e tri federatave të fut-
bollit, Maqedonisë, Shqipërisë
dhe Kosovës, do të jenë një zë në
UEFA. Për herë të parë shtëpia
maqedonase e futbollit do të
drejtohet nga një shqiptar, Sejdi-
ni, i prej vitit 2013 deri tani ka
qenë në detyrën e zëvendëspre-
sidenti të këtij institucioni. Ai ka
folur për Top Channel pasi ditë
më parë u zgjodh president i
FFM-së, duke dhënë se ka

marrëdhënie shumë të mira me
udhëheqësit e dy federatave sh-
qiptare, asaj të Shqipërisë dhe
Kosovës. “Më besoni që tre votat
tona janë një zë në UEFA, ne
jemi tre presidentë. Edhe kur
kam qenë si zëvendës gjithmonë
kemi qenë të bashkuar dhe kjo u
dëshmua kur Kosova u pranua
në UEFA dhe FIFA, si dhe kur
Duka u emëruar në këshillin ek-
zekutiv të UEFA, ia uroj atij po-
stin sepse është gjë e madhe që
një shqiptar të hyjë aty për herë
të parë”, tha Sejdini. I pyetur nëse
ai dhe homologët e tij, Armando

Duka i Shqipërisë dhe Agim Ade-
mi i Kosovës luftojnë mes vete
për futbollistët shqiptarë, ai tha
se u takon futbollistëve të
zgjedhin për kë duan të luajnë.
“Ne kemi raporte shumë miqë-
sore me Agim Ademin e FFK-së
dhe Armando Dukën e FSHF-së,
kështu që kjo u mbetet vetëm
futbollistëve. Është dëshira e fut-
bollistit se ku dëshiron të luajë,
ta zgjedhë Kombëtaren e Sh-
qipërisë, Maqedonisë apo Ko-
sovës”, shtoi ai. Në Kuvendin
zgjedhor të Federatës së Futbol-
lit, shqiptari Muhamed Sejdini
është zgjedhur me shumicë vo-
tash.

Na rreh gjaku të
luajmë për Shqipërinë 
Shkup, 21 mars - Shqipëria U-21 ka ni-
sur fushatën eliminatore për
Euro2021. Ashtu si ekipi i parë dhe sh-
presat tona do të luajnë kundër An-
dorrës dhe Turqisë. Të përgjeshur për
të folur nga konferenca për shtyp
kanë qenë Xhakomo Vrioni dhe
Omar Imeri.  Omer Imari është shqip-
tari i Maqedonisë që luan me ekipin e
Shkëndijës së Tetovës. Ai e shpalos
objektivin e tij për 3 pikët në takimin
ndaj Turqisë, pa harruar dhe An-
dorrën. “Nuk na kënaq barazimi, sh-
presoj të japim maksimumin në fu-
shë dhe të fitojmë ndeshjen. Është e
para dhe është ndeshje e rëndësish-
me. Besoj se do e fitojmë. Shpre-
sojmë t’i marrim gjashtë pikë në këto
dy ndeshje. Zgjedhja e Shqipërisë?
Na rreh gjaku të luajmë për Shqipë-
rinë. Jam i kënaqur për zgjedhjen që
kam bërë”, ka deklaruar Omar Imeri.

Veseli: 
Të luajmë 
pa frikë ndaj
Turqisë
Kuqezinjtë vijojnë përgatitjet
për kualifikuesen e së premtes
mbrëma, që do ta luajnë në “Loro
Boriçi” ndaj Turqisë, me start
orën 20:45. Në konferencë për
shtyp, mesditën e sotme kanë
dalë Frederik Veseli dhe Ardian
Ismajli. I pari, që luan në Serie A
me Empolin, ka nënvizuar mes të
tjerash: “Synimi ynë janë tri pikët
ndaj Turqisë. E dimë se ta nisim
mbarë në ndeshjen e parë është
mjaft e rëndësishme. Do të ja-
pim gjithçka kemi për të trium-
fuar. Formacioni? Jam në dispozi-
cion trajnerit. Ndihem mirë, pasi
kam luajtur rregullisht në ekipin
tim. Dua ta ndihmoj kombëta-
ren, por se kush luan e vendos
trajneri. Roli im? Si qendërm-
brojtës ndihem më mirë, por
mund të luaj edhe në krahë. Kon-
triubuoj kudo që ka nevojë traj-
neri. Nëse më aktivizon si
qendërmbrojtës, e di që jap më
të mirën.  Strategjia? Do mun-
dohemi të mos përsërisim gabi-
met e së shkuarës. Kjo është nde-
shje ndryshe nga ajo me Skocinë.
Sonte kemi analizën dhe do ta
studiojmë Turqinë, për të vendo-
sur si do t’i kundërvihemi asaj.
Na nevojitet shumë përqendrim,
lojë grupi dhe ta ndihmojmë
njëri-tjetrin në fushë. Objektivi?
Në futboll nuk ka asgjë të pa-
mundur. E kemi mundur Francën
dhe Turqinë më parë, edhe pse
në miqësore. E dimë që Islanda
është shumë e fortë, por i kemi
mundësinë të kualifikohemi. Ka
ardhur momenti që të japim më
të mirën he të kualifikohemi në
grup. Kemi pasur krizë rezultate-
sh në ndeshjet e shkuara, por
kemi luajtur mirë. Na kanë ndë-
shkuar disa episode. Me rëndësi
është t’i eliminojmë gabimet.
Strakosha e Lenjani? Harmonia
është diçka e madhe në një ekip
futbolli. Nuk diskutoj për proble-
met e lojtarëve, secili ka mendi-
min e vet. Kushdo që është këtu
nuk mendon pse nuk vjen dikush
tjetër, apo pse është vetë. Ne
mundohemi të ruajmë harmo-
ninë në ekip. Kundërshtari? Ka
një sulm të mirë, por jo të jashtë-
zakonshëm. Duhet respektuar
Turqia, por jo ta marrim me frikë.
Personalisht kam luajtur edhe
ndaj sulmeve më të fortë. Turqia
nuk ka Mesin dhe Ronaldon.
Patjetër që kundërshtari ka kua-
litet, por nuk duhet ta lejojmë të
shprehet siç do”.

Më shkarkuan pa pëlqimin tim
Në një postim në Facebook, Rexhepi ka thënë se një donator i
klubit i ka kërkuar që të ofrojë dorëheqjen për mungesë
rezultatesh. Këtu ai ka thënë se s’ka logjikë sepse i “është
kërkuar të dorëhiqet kundër dëshirës dhe të deklarohet vetë se
e ka bërë për mungesë rezultatesh

Votat shqiptare do të jenë të
bashkuar në UEFA dhe FIFA

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Më besoni që tre votat tona janë një zë në UEFA, ne
jemi tre presidentë. Edhe kur kam qenë si zëvendës
gjithmonë kemi qenë të bashkuar dhe kjo u
dëshmua kur Kosova u pranua në UEFA dhe FIFA, si
dhe kur Duka u emëruar në këshillin ekzekutiv të
UEFA, ia uroj atij postin sepse është gjë e madhe që
një shqiptar të hyjë aty për herë të parë”, tha Sejdini
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U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 071 372 221

Në bazë të nenit 17,18 dhe 19 të Rregullores për mënyrën dhe realizimin e ekskursioneve për nxënës dhe 
aktiviteteve tjera të lira të nxënësve nga shkollat fillore nr.07-9992/2 të datës 05.06.2014, të caktuar nga ana e MASH dhe 
Programit vjetor për punë të shkollës për vitin shkollor 2018/2019, Komisioni i formuar pranë SHFK “Nikolla Karev” 
Radovish, publikon, 

 
SHPALLJE 

për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursioneve të nxënësve 
 Për nxënësit e klasës së III-të - një ditë 

Radovish - Liqeni Mlladost - Aeroporti Shkup - Shkup - Radovish  - (vizitë të liqenit Mlladost, Aerodrom Shkup, në 
Shkup: kisha Shën Spas, Kalaja, drekë, kopshti zoologjik, muzeu natyror-shkencor, muzeu i makedonska borba, Teatri 
popullor i Maqedonisë, Porta Maqedonia, përmendorja Voin na konj dhe përmendore të tjera kulturore-historike, stacioni 
hekurudhor)  

 Për nxënësit e klasës së VI-të - dy ditë (1 bujtje) 
dita 1: Radovish - Probishtip - Kratovë - Kriva Pallankë - Kumanovë - nisje nga Radovishi në ora 7:00 dhe drejtim 

ndaj rrethinës së Probishtipit dhe vizitë të manastirit Lesnovski. Në qytetin e Kratovës vizitë të urës Radin dhe aktiviteteve 
tjera të famshme. Pastaj ekskursioni vazhdon ndaj rrethinës së Kriva Pallankës dhe vizitë të manastirit "Shën Joakim 
Osogovski". Në orët e pasdites nisemi për rrethinën e Kumanovës dhe vizitë të qendrës përkujtimore "Pelince" dhe në fund 
nisemi për në hotelin në Kumanovë për darkë dhe bujtje.  

dita 2: Kumanovë - Shkup - Radovish - pas mëngjesit në hotel, nisemi për Shkup dhe rrethinën e tij. Vizitë të Kalasë 
së Shkupit, kisha Shën Spas, Muzeu i Maqedonisë, xhamia Mustafa-Pasha, MNT dhe qendra e Shkupit. Drekë në qytet dhe 
vizitë të QT Vero, shtëpinë përkujtimore të Nënës Terezë. Pastaj nisemi për Aeroportin "Shkup" dhe në orët e pasdites kthim 
në Radovish.  

 Për nxënësit e klasës së IX-të - tre ditë (2 bujtje) 
dita 1: Radovish - Shkup - Tetovë - Strugë - nisja nga Radovishi është rreth orës 7:00. Në ditën e parë të këtij 

ekskursioni planifikohet të vizitohet Kanjoni i Matkës, ndërsa pastaj të vizitohet kompleksi Leshoçki manastir. Pastaj 
ekskursioni vazhdon nëpër Kanjonin e Radikës dhe vizitë të tërësishme të manastirit Shën Jovan Bigorski, ndërsa pastaj edhe 
manastiri Shën Gjorgi fitore-prurësi, Rajçica, Dibër. Në fund shkohet në f.Vevçani dhe vizitohen burimet e Vevçanit. Në 
mbrëmje nisemi për hotelin në Strugë për akomodim dhe darkë.  

dita 2: ditën e dytë pas mëngjesit nisemi për qytetin e Ohrit dhe vizitë të Samuilova tvrdina, kompleksit të manastirit në 
Plaoshnik, Shën Jovan Kaneo, Teatri antik, dhe në fund kisha Shën Sofija. Pastaj nxënësit do të kenë shëtitje të lirë në 
qendrën e Ohrit, çarshisë së vjetër dhe portit dhe mblidhen për drekë të organizuar. Pastaj ekskursioni vazhdon me vizitë të 
Gjirit të eshtrave dhe Shën Naumit. Pas kthimit në hotel organizohet darkë e përcjellur me muzikë të gjallë.  

dita 3: Strugë - Manastir - Krushevë - Radovish - ditën e tretë pas mëngjesit dhe lëshimin e hotelit ekskursioni 
vazhdon për Manastir dhe vizitë të Heraklea dhe shëtitje nëpër Shirok sokak.  Pastaj nisem për  Krushevë për drekë dhe 
vizitë të manastirit Shën Preobrazhenie, muzeu-përkujtimor i Toshe Proeskit dhe përmendorja MAKEDONIUM. Në orët e 
pasdites nisemi mbrapa për Radovish.  
 
Organizimi teknik 

Ekskursionet e nxënësve duhet të realizohen në periudhën e muajit maj ose qershor. 
Kriter për dhënie të Marrëveshjes për realizim të ekskursioneve është çmimi më i ultë për nxënës në të cilin hyn 

edhe sigurimi i nxënësve.  
Ofertuesit duhet plotësojnë kushtet minimale në vijim:  

 Të jetë i regjistruar sipas dispozitave pozitive të RM për kryerje të veprimtarisë turistike përkatëse; 
 Të ketë të realizuar me sukses së paku 3 ekskursione të nxënësve në 3 vitet e fundit; 
 Ti plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve sipas Ligjit për siguri në komunikacion rrugor dhe 

Rregullores për kërkesat e veçanta teknike për makinat me të cilat transportohen grupet e fëmijëve;  
 
Ofertat me shkrim (veç e veç për çdo ekskursion) duhet të përpunohen dhe parashtrohen sipas kërkesave të 

theksuara në shpalljen dhe në të njëjtat të ceket: çmimi individual për nxënës, kushtet për akomodim dhe transport, 
mënyra e pagesës, udhëheqës, numri i mësimdhënësve dhe mjek, kushte të volitshme për nxënësit që vijnë nga familje 
të prekura sociale.  
Vërejtje: Ofertat nuk duhet të përmbajnë zgjedhje alternative, gjegjësisht duhet të jenë të përpunuara në mënyrë 
konkrete dhe sipas kërkesave të definuar në përshkrimin e shërbimit e cila është pjesë nga thirrja për parashtrim të 
ofertave.  

Në ditën e lidhjes së Marrëveshjes ofertuesi i përzgjedhur parashtron garanci bankare në shumë prej 5% 
nga vlera e përgjithshme e marrëveshjes.  
Ofertat së bashku me dokumentacionin e duhur të parashtrohen më së voni në afat prej 5 (pesë) ditëve nga dita e 

publikimit të shpalljes, në adresën: rr.Ilindenska pn, SHFK "Nikola Karev" Radovish, me shenjën "për shpalljen për 
organizim të ekskursioneve të nxënësve".  

Komisioni për grumbullim të ofertave 
pranë SHFK "Nikolla Karev" Radovish         

 
1. Cvetanka Krshkova 
2. Kire Jankovski  
3. Snezhana Pançeva   
4. Ace Eftimov   
5. Gordana Stojanova   

Komisioni për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursionit për nxënës për nxënësit e vitit të tretë pranë Shkollës së mesme të 
Qytetit të Shkupit “Cvetan Dimov” Shkup publikon  
 

SHPALLJE 
Për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursionit për nxënës 

      
1. OFERTUES: Çdo subjekt juridik i regjistruar për kryerje të veprimtarisë në pajtim me lëndën e shpalljes  
2. LËNDA: Organizim të ekskursionit përfundimtar për nxënësit e vitit të tretë në pajtim me Programin për ekskursione të shkollës për vitin 
shkollor 2018/2019. 
3. EKSKURSIONI PËR REALIZIM: 
Ekskursion përfundimtar për nxënësit e vitit të tretë me kohëzgjatje prej 4 (katër) ditë, me 3 (tre) bujtje në Durrës, në bazë të pansionit të 
plotë (mëngjes, drekë dhe darkë) në relacionin Shkup-Durrës-Berat-Fier-Vlorë-Durrës-Tiranë-Durrës-Krujë-Prizren-Shkup me realizim në 
javën e fundit të muajit prill ose javën e parë të muajit maj 2019. 
4. KRITERET MINIMALE DHE DËSHMITË PËR VËRTETIM TË AFTËSIVE TË SUBJEKTEVE JURIDIKE  
Kriteri nr. 1 Subjekti juridik të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 
përkatëse turistike  
Dëshmi për kriterin nr. 1 Licencë valide (A) për kryerje të veprimtarisë turistike në emër të ofertuesit dhe Dokument për veprimtari të 
regjistruar (jo më të vjetër se gjashtë muaj) dokumentet të jenë të vërtetuara me vulë dhe nënshkrim të ofertuesit dhe të shkruajë të 
besueshme me origjinalin. 
Kriteri nr. 2 Subjekti juridik të ketë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 (tre) ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira 
gjatë 3 (tre) viteve të fundit    
Dëshmi për kriterin nr. 2 Vërtetime të dhëna nga shkollat për realizim të suksesshëm të së paku 3 (tre) ekskursione për nxënës ose 
aktivitete tjera të lira gjatë 3 (tre) viteve të fundit. 
Kriteri nr. 3 Subjekti juridik të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor 
dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike me të cilat transportohen grupet e fëmijëve. 
Dëshmi për kriterin nr. 3 Deklaratë në formë origjinale nën përgjegjësi të plotë penale dhe materiale se subjekti juridik i cili do të paraqitet 
si ofertues ka mundësinë të sigurojë shërbim për transport në pajtim me kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për 
siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve, gjatë së 
cilave makinat me të cilat realizohet udhëtimi i fëmijëve të mos jenë më të vjetër se 10 vjet gjegjësisht jo më të vjetër se të vitit 2009 dhe 
Deklaratë në origjinal se nën përgjegjësi të plotë penale dhe materiale se në rast të zgjedhjes si ofertues më të volitshëm do të sigurojë 
dëshmi për rregullshmëri teknike të makinës në pajtim me ligjet valide ekzistuese në Republikën e Maqedonisë dhe procesverbal për kontroll 
të realizuar të jashtëzakonshëm teknik të autobusëve jo më të vjetër se 1 muaj si dhe për vozitësit e autobusëve do të sigurojë vërtetime të 
mjekut jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj. Gjithashtu duhet të dorëzohet edhe Marrëveshje për angazhim të transportuesve me të cilët do të 
realizohet ekskursioni me shtojcë të lejeve për qarkullim për minimum pesë (5) autobusë në fotokopje me vërtetim me vulë dhe nënshkrim të 
ofertuesit dhe të shkruajë “E besueshme me origjinalin”.  
5. TË DHËNA DHE DËSHMI PËR KËRKESAT TEKNIKE DHE FINANCIARE: 
Ofertuesi në dorëzimin e ofertës së tij dhe formimin e çmimit të tij duhet të sigurojë: 
-akomodim në hotel me minimum 4**** 
-transportim me autobusë të lartë turistik  
-ushqim në pansion të plotë (mëngjes, drekë dhe darkë) në Durrës  
-sigurim rrugor dhe shëndetësor të nxënësve pa franshizë  
-organizim të udhëtimit me guidë  
-organizim të udhëtimit me person mjekësor – doktor  
-përfshirje të shpenzimeve për vizita në pajtim me Programin  
-mënyra e pagesës - në kesh ose maksimum 3 (tre) këste  
-mundësi të volitshme për nxënës të cilët rrjedhin nga familje të prekura sociale 
Ofertuesin duhet të shprehë çmimin individual (akomodim, transport dhe ushqim) dhe çmimin e përgjithshëm për nxënës me TVSH të 
përfshirë. 
Ofertuesi çmimin e tij të ofertës duhet ta formojë vetëm në pajtim me kërkesat e programit për realizim të ekskursionit. Të gjithë ofertuesit të 
cilët do të ofrojnë shërbime të ndryshme do të jenë të përjashtuar nga procedura për zgjedhje për shkak të qasjes së ndryshme në përpilimin e 
ofertës së tyre dhe mos krahasimit me ofertat e tjera.  
6. Garancia bankare për realizim kualitativ të ekskursionit është 5% nga vlera e përgjithshme e marrëveshjes. Garancinë bankare 
ofertuesi i zgjedhur e dorëzon në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes. 
7. KRITERET PËR ZGJEDHJE TË OFERTËS MË TË VOLITSHME ËSHTË: ÇMIMI MË I ULËT. 
Për ofertues më të volitshëm do të zgjidhet ai ofertues i cili do të ofrojë çmimin më të ulët ndërsa pastaj do të plotësojë kriteret minimale për 
aftësi dhe do të ketë ofertë të pranueshme teknike dhe financiare. 
8. AFATI PËR DORËZIMIN E OFERTAVE: 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes, deri më 28.03.2019 deri në ora 10:00. 
Hapja dhe vlerësimi i ofertave do të realizohet në hapësirat e shkollës së mesme të qytetit të Shkupit "Cvetan Dimov" - Shkup më datë 
28.03.2019 në ora 10:00.  
Programi për realizimin e ekskursionit për nxënës patjetër duhet të merret në ditët derisa zgjatë shpallja nga ndihmës drejtori i SHMQSH 
Cvetan Dimov në rr. Xhon Kenedi nr. 16. 
Marrja e Programit për realizim të ekskursionit është kusht për pjesëmarrje në procedurën për grumbullimin ofertave. 
9. MËNYRA DHE VENDI I PARASHTRIMIT TË OFERTAVE: 
Ofertat së bashku me dokumentet e nevojshme në zarf të mbyllur me shenjë të vetme: Deri tek komisioni për grumbullimin e ofertave për 
realizim të ekskursionit për nxënës të vitit të tretë pranë SHMQSH Cvetan Dimov – Shkup dorëzohen në arkivin e SHMQSH Cvetan Dimov 
– Shkup ose përmes postës me rekomandim në adresën rr. Xhon Kenedi nr.16 - Shkup. 
Çdo ofertë e arritur pas afatit përfundimtar do të llogaritet si e vonuar dhe nuk do të jetë lëndë shqyrtimi. 
Ekskursioni do të realizohet vetëm nëse ka numër të mjaftueshëm të nxënësve 
 

Komisioni për grumbullimin e ofertave për realizim  
të ekskursioneve për nxënës pranë SHMQSH “Cvetan Dimov” – Shkup 

 
 
             Në bazë të nenit 19 paragrafi 1 dhe 2 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës nga shkollat e 
mesme, ndërsa në pajtim me nenin 24 paragrafi 10 dhe 11 të Ligjit për arsim të mesëm, Kryetari i komisionit për grumbullimin e 
ofertave publikon: 

SHPALLJE 
për grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursionit përfundimtar 

 
                   Shkolla e mesme komunale Gjimnazi “Mirçe Acev” – Prilep në pajtim me Programin për realizimin e ekskursionit 
përfundimtar (shumëditor) për nxënësit e vitit të tretë, në vitin shkollor 2018/2019 dhe mendimit të marrë nga Këshilli i prindërve 
dhe Byroja për zhvillim në arsim, organizon: 
Ekskursion përfundimtar shumëditor jashtë Republikës së Maqedonisë me relacionin: 

Prilep - Serbi - Kroaci, Plitviçki ezera - Shpella e Postojnës - Venecie - Veronë - Romë - Bari - Prilep 
Vendet e detyrueshme të cilat duhet të vizitohen me hyrje të përfshira në çmim: 

 Vizitë të parkut nacional - Plitviçki Ezera - R. Kroacisë 
 Vizitë e Shpellës së Postojnës - Slloveni 
 Vizitë të qytetit të Venecies me udhëheqës lokal: Kisha San Marko, Palati i Doxheve , ura e psherëtimave, ura Rialto dhe 

kanali Grande 
 Vizitë të Veronës - Shtëpia e Romeos dhe Xhulietës 
 Vizitë të Vatikanit me udhëheqës lokal - muzejet e Vatikanit, kisha Shën Petar, Kapela Sistine 
 Vizitë të Romës me udhëheqës lokal - Forumi Romak, Koloseumi, Forumi i car Trajan, Kapitol, sheshet Venecia dhe 

Espanija, fontana Di Trevi,sheshi spanjoll 
 Vizitë në Bari dhe hipje në traget për Igumenicë  

Në kërkesën e ofertave për grumbullim të ofertave mund të paraqiten subjekte juridike të cilat i plotësojnë kriteret në vijim: 
    - të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për realizim të aktivitetit turistik përkatës  
    - të ketë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 (tre) ekskursione për nxënës gjatë 3 (tre) viteve të fundit  
    - të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për sigurim në komunikacion rrugor dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve 
 
       Në kushtet e dhëna në ofertë nuk duhet të ketë zgjidhje alternative gjegjësisht të njëjtat janë saktësisht të caktuara pa mundësi 
për tu ndryshuar. 
       Në ofertë duhet të përfshihen: shpenzimet e rrugës, ushqimi me meny (mëngjes dhe darkë) akomodimi në hotele me së paku 
tre yje, sigurim themelor ose standard të rrugës pa franshizë, të sigurohen udhëheqës dhe mjekë (së paku dy mjekë) gjatë 
udhëtimit. Agjencia obligohet të parashtrojë në ofertë çmime sipas pozitave, gjegjësisht çmim të veçantë për secilën bujtje (me 
mëngjes dhe darkë), çmim veçmas për çdo hyrje edhe atë: çmimi për hyrje në Plitviçki ezera, për hyrje në Shpellën e Postojnës, 
çmimi për hyrje në Vatikan dhe të parashtrojë garanci për hyrje në Plizviçki ezera, Shpellën e Postojnës dhe Vatikan. Të 
parashtrojë çmim të veçantë për tragetin Bari -Igumenicë. Çmimet e posaçme së bashku me shpenzimet për rrugë dhe sigurim 
shëndetësor ta japin çmimin e përgjithshëm në denarë të ekskursionit për një nxënës. 
        Pagesa të jetë 50% nga çmimi total i aranzhmanit deri në ditën e nisjes, ndërsa 50% e mbetur në tre këste mujore (nga muaji 
maj deri korrik 2019) në këtë mënyrë: kësti i parë (50% nga çmimi total) në afat prej 15 ditëve pas sjelljes së Vendimit 
përfundimtar për zgjedhje të agjencisë nga ana e Komisionit për grumbullim të ofertave për ekskursionin përfundimtar 
shumëditor, me çka tre këstet e fundit paguhen pas përfundimit të ekskursionit dhe nëse diçka na çka është e paraparë nuk 
realizohet refuzohet nga kësti i fundit. Ekskursioni të realizohet në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) ditëve në muajin prill-maj 2019 me 
tre bujtje edhe atë: një bujtje në Lido di Jesolo dhe dy në Romë. Hoteli/hotelet (jo më shumë se dy hotele) në Romë të mos jenë 
më larg se 20km nga qendra e Romës dhe të mos jenë më shumë se dy hotele edhe në Lido di Jesolo.  
 
        Agjencia në ofertë të ofrojë edhe kushte të volitshme për nxënësit e prekur social edhe atë për numër të caktuar nga numri 
total  i nxënësve që do të shkojnë në ekskursionin përfundimtar. 
        Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes ofertuesi i volitshëm obligohet të parashtrojë edhe garanci bankare për realizim 
kualitativ të ekskursionit prej 15% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. 
        Kriter për zgjedhje është çmimi më i ulët i kushteve të njëjta të ofertuesve. 
        Shpallja do të zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në mediat publike në RM. 
        Informacionet e dhëna të nevojshme në lidhje me ekskursionin, agjencia mund t’i marrë në kontakt të drejtpërdrejtë me 
shkollën ose përmes rrugës elektronike në e-mail: gimmapp@yahoo.com . Personi për kontakt: drejtori Dimçe Nastoski dhe 
udhëheqësi i ekskursionit - Petkana Cvetkoska. 
         Ofertat të parashtrohen në adresën: Shkolla e mesme komunale Gjimnazi “Mirçe Acev”, rr. “Prilepski braniteli” nr. 96a, 
Prilep, në zarf të mbyllur me shenjë “Për Komisionin për grumbullim të ofertave për ekskursione përfundimtare", pa theksim të 
emrit të agjencisë në zarf.  
         Ofertat e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

Kryetar i Komisionit për grumbullim të ofertave 
Miroslav Andonovski  

     
 „   “  -  

. „   “ .96  
/ : 048/425-841 

www.gimprilep.edu.mk 

Shkolla e mesme komunale  
Gjimnazi “Mirçe Acev” – Prilep  
rr. “Prilepski braniteli” nr. 96a 

tel/faks: 048/425-841 
www.gimprilep.edu.mk 

Në bazë të nenit 17, 18 dhe 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira me
nxënësit e shkollave fillore nr. 07 9992/2 të datës 05.06.2014 dhe Rregullores për plotësimin e Rregullores për mënyrën e realizimit të
ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira me nxënësit e shkollave fillore nr. 20 9926/1 të datës 15.08.2017 nga Ministria e arsimit
dhe shkencës, Drejtori i SHF “Goce Dellçev” – Vinicë ka sjellë Vendim të shënuar nën numrin 09 149/1 për publikim të

SHPALLJE PUBLIKE
për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira

SHF “Goce Dellçev” – Vinicë ka nevojë për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira:
1. Ekskursion njëditor me nxënësit e klasës së III në relacionin Vinicë – Shkup – Vinicë gjatë muajit maj;
2. Ekskursion dyditor me nxënësit e klasës së VI në relacionin Vinicë – Strumicë – Dojran – Negotinë – Stobi – Veles – Vinicë gjatë

muajit maj;
3. Ekskursion treditor me nxënësit e klasës së IX në relacionin Vinicë – Krushevë – Prilep – Manastir – Resnjë Ohër – Strugë – Tetovë

Vinicë gjatë muajit maj.

Programi për klasën e III. Lokacionet për vizitë dhe drejtimet për udhëtim: Nisje nga Vinica në ora 08:00, vizitë të: Kanjonit Matka, Skupi,
Kalaja e Shkupit, Aerodromi Petrovec Shkup, Muzeu dhe kthim në Vinicë.

Programi për klasën e VI. Lokacionet për vizitë dhe drejtimet për udhëtim: Dita e parë – Nisja nga Vinica në ora 7; Vizitë të Ujëvarave të
Smollarit dhe Ujëvarave të Kolleshinës; Vizitë të Strumicës dhe drekë të organizuar në ora 14; arritje në Dojran; bujtje në hotel në Dojran. Dita e
dytë – aktivitete të lira në bregun e liqenit; nisja nga Dojrani në ora 11 (lanç pako për drekë); vizitë të TEC Negotinë në Negotinë; vizitë të
lokalitetit Stobi, kthimi për në Vinicë përmes Velesit dhe Shtipit.

Programi për klasën e IX. Lokacionet për vizitë dhe drejtimet për udhëtim: Dita e parë – nisja nga Vinica në ora 07; vizitë të Krushevës
shtëpia përkujtimore e Todor Proevskit, Përmendorja Makedonium; vizitë të Prilepit – Qytetit të epërm; vizitë të Manastirit – Heraklea, shëtitje
nëpër Shirok Sokak; shëtitje panomarike të qytetit të Resnjës dhe arritje në Ohër në orët e vonshme të mbrëmjes, akomodim në hotel, darkë.
Dita e dytë – Vizitë të vendeve të rëndësishme të qytetit të Ohrit, Teatri antik, Fortesa e Samoilit, Pllaoshnik, Qyteti i vjetër, limani; drekë, vizitë
të Shën Naumit, kthim në hotel, darkë dhe sipas mundësive aheng të organizuar për nxënësit. Dita e tretë – Vizitë të vendeve të rëndësishme të
qytetit të Strugës; Muzeut natyror shkencor, vizitë të Vevçanit, burimeve të Vevçanit, kthim në Vinicë përmes Mavrovës " Parku nacional",
vizitë të Tetovës Xhamia e larme.

Kriteri për ndarje të Marrëveshjes për realizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit është çmimi më i ulët.
Shkolla si ofertues më të volitshëm do ta zgjedhë ofertuesin i cili përmbushë edhe kriteret minimale në vijim:

 Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë përkatëse turistike;
 Të ketë të realizuar së paku tri ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira, në tri vitet e fundit;
 Përmbushë kushtet për transport të grupit të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren për

kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilët transportohen grupet e fëmijëve.
Në ofertë të theksohet:

çmimi individual dhe i përgjithshëm i shërbimit (akomodimi, transporti dhe ushqimi);
kushtet për akomodim, meny për ushqim dhe transport;
në çmim është futur edhe sigurimi i posaçëm i nxënësve;
mënyra e pagesës;

guidë, numri i arsimtarëve dhe mjeku;
 

Ofertat të dorëzohen personalisht ose përmes postës në adresën SHF “Goce Dellçev” – Vinicë, rr. “Lupço Santov” nr. 36 në zarf të mbyllur
me shenjë Komisioni për grumbullim të ofertave për ekskursione në afat prej 5 (pesë) ditëve duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin
ditor.

Kontakt tel. 033 361 775; 075 234 025
SHF “Goce Dellçev” – Vinicë

Shesim tokë ndërtimi - 9000m2
Në Komunën kadastrale Zllokuqani, në afërsi të vendit të paraparë

për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me
sipërfaqe prej 9.000 m2.

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   



21SPORT
Koha, e premte, 22 mars 2019 

Ndeshjet ne NBA po luhen me
intensitet të lartë në këtë pjesë të
fundit të sezonit të rregullt e
shumë prej sfidave janë ndarë në
shtesë ose në rënien e sirenës. E
kush tjetër veç James Harden do
të dhuronte një tjetër shfaqje per-
sonale fantastike, por, fatkeqësi-
sht, pa mundur t’i siguronte fitoren
skuadrës së tij. “Mjekroshi” dhuroi
spektakël duke shënuar plot 57
pikë, por Houston Rockets u mpo-
shtën me vetëm një pikë diferencë,
madhe në kohën shtesë, 126-125
në parketin e Memphis Grizzlies.
Faulli i Capelas në sekondën e fun-
dit, kur rezultati ishte 125-125, i dha
mundësi lituanezit Valanciunas të
shënonte të paktën një nga dy
gjuajtjet e lira, që mjaftoi për t’i si-
guruar suksesin “in-extremis” eki-
pit të tij. Për Griezzlies spikatën

veçanërisht Mike Conley dhe Jo-
nas Valanciunas, respektivisht me
35 dhe 33 pikë. Toronto Raptors ar-
ritën të triumfonin në kohën shte-

së ndaj Oklahoma City Thunder
114-123, me vendasit që mundën
të rikuperonin 14 pikë në periodën
e fundit, duke barazuar 110-110,

falë Russell Wesbrook që realizoi
në total 42 pikë e 11 “rebound”, por
në shtesë skuadra kanadeze rea-
goi fuqishëm, duke mos u dhënë
asnjë shans vendasve. Për Raptors
më i miri ishte Pascal Siakam me
33 pikë e 13 rikuperime. Në kohën
shtesë u përcaktua fituesi edhe në
përballjen mes Chicago Bulls dhe
Washington Wizards, me venda-
sit që triumfuan 126-120, duke
shuar në njëfarë mënyrë shpresat
e Wizards për t’u renditur në fund
të sezonit të rregullt në zonën play
off. Philadelphia 76ers iu impo-
nuan 118-115 i Boston Celtics në
takimin më interesant të
mbrëmjes. 

Pjesa e parë ishte në favor të
Celtics, ndërsa dy periodat e fundit
për të zotët e shtëpisë, që shfrytë-
zuan formën e jashtëzakonshme
të Joel Embiid, i cili e mbylli takimin
me 37 pikë e 22 “rebound”. Për Cel-
tics nuk mjaftuan 36 pikët e Kyrie Ir-
ving. Milwaukee Bucks kishte lënë
pushim Giannis Antetokounmpon
dhe kjo lëvizje i kushtoi humbjen
107-102 skuadrës më në formë të
sezonit të rregullt në parketin e
Cleveland Cavaliers.

“Nuk më shqetëson aspak fakti kur më
krahasojnë me babanë tim. Ky nuk ka qenë
dhe nuk do të jetë një problem për mua.
Përkundrazi, është një nder kur më kraha-
sojnë me pilotin më të mirë të historisë së
Formula 1. Unë përpiqem vetëm të mësoj
dhe të përmirësohem sa më shumë në kar-
rierën time”. Ka qenë kjo deklarata e dhënë
nga Mick Schumacher, djali i 7 herë kam-
pionit të botës në Formula 1, Michael Schu-
macher. Mesazhin e ka dhënë përmes një vi-
deo të publikuar nga makina italiane Prema
Racing, me të cilën piloti i ri gjerman do të
garojë në Formula 2 këtë sezon. Së shpejti

pritet të nisë sezoni i ri për Mick Schuamcher
dhe piloti që është pjesë edhe e Akademisë
Ferrari mezi pret të zbresë në pistë. “Kam
punuar shumë këtë dimër. Jam shumë i mo-
tivuar dhe në 110% të formës”, u shpreh 19-
vjeçari Mick Schumacher.

McGregor: 
Më ofroi
revanshin, 
jam gati t’i ofroj
trilogjinë
Conor McGregor ka deklaruar se
është pranë marrëveshjes me ri-
valin e tij historik në kafaz, ame-
rikanin Nate Diaz. Dy sportistët
janë përballur dy herë në vitin
2016, ku herën e parë triumfoi
Diaz me “submission”, ndërsa
herën e dytë fitoi McGregor me
vendim unanim të gjyqtarëve.
Prej vitesh është përfolur për një
duel të tretë mes dy ikonave të
UFC-së dhe duket se ky është
momenti i duhur për ta realizuar
atë. Edhe pse McGregor e Diaz
nuk i kanë kursyer asnjëherë de-
batet, akuzat e fyerjet, si kur
kanë qenë përballë njëri-tjetrit
ashtu dhe në rrjetet sociale, sëri-
sh ata i kanë dhënë jetë kësaj sfi-
de. 
Gjithsesi, përveç Diaz edhe Do-
nald Cerrone e Khabib Nurma-
gomdeov janë kandidatë për të
dueluar ndaj irlandezit. Sfida e
fundit e McGregor në kafaz da-
ton në tetor të vitit të kaluar, kur
u mund nga Nurmagomedov me
“submission”. Duke folur për një
duel të tretë ndaj Nate Diaz, Co-
nor McGregor tha: “Ai ma dha
mundësinë që të zhvillojmë
menjëjherë revanshin, në të
njëjtën peshë. Nuk hezitoi aspak.
Kjo tregon se është një luftëtar i
vërtetë. Për këtë e respektoj
shumë. Ndaj jam gati t’i ofroj
mundësinë për të zhvilluar tri-
logjinë dhe jam i sigurtë se do të
ndodhë”, tha McGregor. Diaz nuk
duelon prej gati 3 vitesh, që kur
humbi revanshin ndaj irlandezit.

Valentino Rossi u rendit në vendin
e pestë në garën e zhvilluar 10 ditë
më parë në Katar, garë të cilën ai e
nisi nga vendi i 14-të. Gjithsesi, falë
përvojës, piloti italian i Yamaha ar-
riti të rikuperojë 9 pozicione dhe
të arrijë një vend në “top-5” pilotët
më të mirë. Rossi shprehet se pa-
varësisht këtij rezultati, kjo gjë nuk
do të ndodhë gjithnjë. “Rrezikova
shumë në Katar, por pata fat. Gjith-
sesi, kjo situatë nuk do të jetë
gjithnjë kështu”, tha Rossi. Gara e

radhës do të jetë në Argjentinë, një
pistë ku zakonisht Suzuki paraqitet
mirë. Ndaj Rossi ka frikë se këtë
herë do të jetë shumë pas më të
mirëve. “Jo vetëm Honda e Ducati,
por tani edhe Suzuki rrezikon të na
lërë pas. Na duhet gjithnjë të im-
provizojmë diçka për të qenë mes
më të mirëve. Ky nuk është një
lajm i mirë, por një këmbanë alar-
mi që duhet të zgjojë mekanikët,
që të ndërtojnë një motor të sh-
pejtë”, u shpreh Valentino Rossi.

FORMULA 1

Është nder kur më krahasojnë me pilotin
më të mirë në botë

Po rrezikoj shumë, çdo garë shpik diçka të re
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NBA

“Magjiku” Harden
s’mjafton për Rockets

James Harden ka
dhuruar një tjetër
shfaqje personale
fantastike, por,
fatkeqësisht, pa
mundur t’i siguronte
fitoren skuadrës së tij.
“Mjekroshi” dhuroi
spektakël duke shënuar
plot 57 pikë, por
Houston Rockets u
mposhtën me vetëm
një pikë diferencë,
madhe në kohën
shtesë, 126-125

Në bazë të nenit 21 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gz. zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 64/18 dhe 168/18) Kryetari i Komunës Çuçer-Sandevë publikon  
 

THIRRJE PUBLIKE 
 

për parashtrim të iniciativave për përpunim të 
planeve urbanistike 

 
Thirrja publike publikohet në pajtim me nenin 21 paragrafi (1) të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gz. 
zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18). 
Thirrja publike do të zgjasë nga data 25.03.2019 deri më 24.04.2019 ose 30 ditë, llogaritur nga publikimi në 
gazetat ditore "Nova Makedonija" dhe "Koha".             
Gjatë thirrjes publike, të gjithë subjektet e interesuar fizik dhe juridik mund të parashtrojnë iniciativa për përpunim dhe 
sjellje të planeve urbanistike nga neni 7 paragrafi (1), pika 2, alineja 2 dhe 4 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe 
urbanistik, në formë elektronike përmes sistemit informativ e-urbanizëm ose formë shkrimi përmes arkivit të komunës.  
Lëndë e iniciativës mund të jetë sjellja e planit të ri urbanistik ose ndryshim dhe plotësim të planit urbanistik të vlefshëm, 
me një shpjegim për ndryshimet e kërkuara dhe propozim për përfshirjen planore.  
Mjetet për iniciativat e pranuara për përpunim dhe sjellje të planeve urbanistike duhet t`i sigurojnë subjektet juridike dhe 
fizike parashtrues të iniciativave.  
Thirrja publike do të publikohet në faqen e Komunës Çuçer-Sandevës, www.cucersandevo.gov.mk, në sistemin 
informativ e-urbanizëm, në "Lajmëtarin zyrtar të Komunës Çuçer-Sandevës" dhe në gazetat ditore "Nova Makedonija" 
dhe "Koha".  

  
KOMUNA ÇUÇER-SANDEVË   

Publicitet|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Koha, e premte, 22 mars 2019 

Të pakënaqur me vendimin e
Barcelonës për t’i rritur çmimet e
biletave për ndeshjen mes dy
skuadrave në Camp Nou, drejtue-
sit e Manchester Unitedit e kanë
marrë iniciativën për t’ua paguar
tifozëve të klubit të tyre një pjesë të
biletës. Barcelona i ngriti çmimet e
biletave për ndeshjen me Manche-
ster Unitedi nga 87 euro në 118.
Mirëpo, tifozët e klubit anglez do t’i
paguajnë prapëseprapë vetëm 87
euro. Kjo pasi që 31 eurot e mbetu-
ra do të paguhen nga Manchester
Unitedi. Paratë për këto shpenzi-
me, klubi anglez do t’i marrë nga
fitimet prej shitjes së biletave për
ndeshjen kundër Barcelonës në
Old Trafford, pasi që edhe tifozët
katalonas do të detyrohen t’i pa-
guajnë biletat me çmim të ngritur
në shtëpinë e Unitedit. “Ngjashëm

si me rastin e Valencias në fazën e
grupeve dhe me Sevillën sezonin e
kaluar, ne jemi detyruar ta marrin
vendimin e vështirë për ta ngritur
çmimin e biletave për ndeshjen në
Old Trafford për tifozët e Barce-
lonës. Ata do ta paguajnë të njëjtin
çmim që do ta paguajnë tifozët e
klubit tanë për ndeshjen në Camp
Nou”, shkruhet në njoftimin e klu-
bit anglez. “Ne do t’i përdorim fiti-
met shtesë nga biletat e tifozëve
të Barcelonës për t’ua ulur shpen-
zimet tifozët tanë për 31 euro, për
ndeshjen kthyese në Barcelonë”.
Manchester Unitedi dhe Barcelona

do të përballen fillimisht në Old
Trafford, më 10 prill, e pastaj nde-
shja kthyese do të zhvillohet në
Camp Nou, më 16 prill. Klubi ka-
talonas është favorit për ta zënë
një vend në gjysmëfinale të këtij
sezoni të Ligës së Kampionëve, pasi
që djemtë e Ernesto Valverdes janë
duke e kaluar një sezon më të mirë
këtë vit. Ata janë në finale të Kupës
së Mbretit dhe liderë të La Ligës.
Për këtë arsye, e duan me ngulm
edhe suksesin në Ligën e Kam-
pionëve për ta kompletuar tri-
pletën këtë sezon. Në anën tjetër,
Manchester Unitedi është ringjal-

lur pas shkarkimit të Jose Mou-
rinhos dhe emërimit të Ole Gunnar
Solskjaer në pozitën e trajnerit.
Megjithatë, dy ndeshjet e fundit
kanë qenë zhgënjyese për “Djajtë e
kuq”, të cilët e humbën vendin e
katër në tabelën e Premierligës pas
disfatës ndaj Arsenalit dhe u eli-
minuan nga FA Cup pas disfatës
ndaj Wolves. Megjithatë, skuadra e
Solskjaer e dëshmoi në fazën para-
prake të Ligës së Kampionëve se
asgjë nuk është e pamundur. Man-
chester Unitedi u kualifikua në çe-
rekfinale duke e përmbysur rezul-
tatin ndaj Paris Saint-Germainit.

Kishte shumë momente mah-
nitëse në paraqitjen e së dielës së
Lionel Messit kundër Real Betisit.
Megjithatë, njëra ndër gjërat më
interesante është se paraqitja e tij
e mrekullueshme ishte para-
shikuar pjesërisht në formë arti.
Një pikturë e para gjashtë vjetëve
e kishte parashikuar se argjenti-
nasi do t’i shmangte shumë lojtarë
të veshur me fanellat me ngjyrat e
Real Betisit, me të gjelbër dhe të
bardhë. Njëra ndër fotografitë e
shkrepura nga driblimet e shumta

të Messit në atë ndeshje është
shumë e ngjashme me pikturën e
lartpërmendur. Jo vetëm që
argjentinasi është duke i dribluar
shumë mbrojtës në të njëjtën
kohë, por njëri prej tyre është në
një pozitë të ngjashme në tokë dhe
një tjetër e mban dorën në sh-
pinën e Messit, pikërisht si në pik-
turë. “Kisha pikturuar diçka para
gjashtë vjetëve dhe tani perënditë
e futbollit e kthyen këtë pikturë në
realitet mbrëmë”, kishte shkruar
piktori Suhas Nahian të hënë.

Pogba
tregon pse 
u shkarkua
Mourinho
Paul Pogba beson se vendimi i
Manchester Unitedit për ta
shkarkuar Jose Mourinhon
nga pozita e trajnerit erdhi për
shkak të rezultateve të nde-
shjeve e jo për shkak të fuqisë
së lojtarëve. Mourinho u
shkarkua nga klubi më 18
dhjetor, pasi pësoi disfatë me
rezultat 3:1 kundër Liverpoolit.
Megjithatë, dështimi i tij për
ta nxjerrë më të mirën nga
kampioni i botës Pogba shpe-
shherë është parë si faktor për
formën e dobët të “Djajve të
kuq”. Trajneri në detyrë, Ole
Gunnar Solskjaer, ka arritur ta
ringjallë skuadrën e Manche-
ster Unitedit që nga atëherë
dhe është pikërisht Pogba loj-
tari që e ka luajtur një rol krye-
sor në këtë formë, me tetë go-
lat e tij. Por, përkundër
zënkave të tij me Mourinhon,
mesfushori francez insiston se
rezultatet e dobëta të “Djajve
të kuq”, jo atmosfera e keqe në
zhveshtore, ishin arsyeja krye-
sore pse portugezi u shkarkua
nga posti. “Cilat ishin proble-
met? Ne nuk po fitonim. Për
këtë arsye, ata vendosën ta
ndërronin trajnerin e skua-
drës. Rezultatet kanë rëndësi
më së shumti”, ka thënë Pog-
ba, para ndeshjes me Francën
kundër Moldavisë. “Nëse do të
kishim fituar, do të kishim
marrë rezultate të mira dhe
trajneri do ta kishte mbajtur
pozitën e tij. Kjo është e
gjitha”, ka deklaruar Pogba.

Saul drejt Cityt
Mesfushori Saul Niguez pritet të
jetë përforcimi i parë i skuadrës
së Manchester Cityt për edicio-
nin 2019/20, ka raportuar
"Goal.com" të mërkurën. Bëhet e
ditur se City tashmë ka nisur ne-
gociatat me Atletico Madridin
për transferimin e 24-vjeçarit, i
cili është i gatshëm të vazhdoj
karrierën në Premier League. Për
kartonin e Saulit, City mund të
paguajë dëmshpërblim deri në
70 milionë euro, pasi ai shihet si
zëvendësim ideal për Fernandih-
non. Saul ka kontratë me Atleti-
con deri në vitin 2026 dhe një
klauzolë lirimi prej 100 milionë
eurosh. Ai këtë edicion ka shë-
nuar pesë gola dhe ka bërë tri
asistime në 36 ndeshje për Atle-
ticon në të gjitha garat. Gjithash-
tu, Saul ka edhe 15 paraqitje e dy
gola të shënuara me Përfaqësue-
sen e Spanjës.

Zgajti vetëm 5 muaj aventura e
Davide Nicolas në stolin e Udineses.
Humbja 4-2 ndaj Napolit fundjavën
e kaluar ka bërë që drejtuesit e klu-
bit friulan të shkarkojnë nga detyra
ish trajnerin e Crotones i cili në sto-
lin eë Udineses pasoi spanjollin Ve-
lasquez, por nuk arriti ti largonte
bardhezinjtë nga zona e ftohtë, me
Udinesen që duhet të luftojë deri në
fund për të siguruar mbijetesën.
Trajneri i ri i Udineses do të jetë kroa-
ti Igor Tudor i cili rikthehet pas ek-

speriencës së shkurtër në fund të se-
zonit të kaluar, sërish me objektivin
për të siguruar mbijetesën. Tudor

ka drejtuar sot seancën e parë stër-
vitore  në këtë aventurë të dytë te
friulanët.

Piktura gjashtëvjeçare e Messit që u kthye në realitet
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Udinese shkarkon Nicolan, rikthehet kroati Tudor
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Unitedi i hakmerret Barcelonës
për rritjen e çmimit të biletave

Drejtuesit e Unitedit e kanë marrë
iniciativën për t’ua paguar tifozëve të
klubit të tyre një pjesë të biletës.
Barcelona i ngriti çmimet e biletave për
ndeshjen me Manchesterin nga 87 euro
në 118. Mirëpo, tifozët e klubit anglez do
t’i paguajnë prapëseprapë vetëm 87
euro. Kjo pasi që 31 eurot e mbetura do të
paguhen nga Unitedi
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Mensur
Mamuti

22 MARSI
SIPAS

KALENDARIT 
IRANIAN

LAKOHEM,
PËRKULEM

NGULITJET
----------------------------
TARIKAT ISLAMIK

QË E FESTON
22 MARSIN

F
THEMELUESI
I "ALSAT"-IT,

VELIJA

PEJA
(TURQ.)

HEROI
I STRIPAVE,

VILER

IMTËSI

IMPULSI

AMERICIUMI
------------------------------

ARMATA 
REPUBLIKANE 

IRLANDEZE

SKITARI KANADEZ, 
KLOD LAVUA

-----------------------------
AUTORI KOLUM-
BIAN, GABRIEL 

GARSIA

Viti i ri sipas disa 
popujve dhe dita e 

pranverës. Fiton rreth

FSHEHTËSI
TË MËDHA,

ENIGMA
PËREMËR

VETOR TANTALI

APIKTORI IZRAELIT, 
KOHEN

------------------------------
I PUSHUAR,
I QETËSUAR

1 ditë në 
kalendarin 
Julian çdo 
128 vjet.

NJERI PA PARIME
------------------------------

AKTORJA SHQIP-
TARE, PROKO

POLIMER SINTETIK 
QË PËRDORET 

NË OPERACIONE 
PLASTIKE

EMËRTIMI 
TJETËR PËR 

FESTËN NË FOTO

Ë. S.
------------------------------

QYTET
NË BRAZIL

REGJISORI
QOSJA

SHËNIMI
NË LETËR

-----------------------------
I LARË NË AR

ASTATI
NJOHJE ZYRTARE, 

ATESTIM
------------------------------

ZIERJE TË UJIT

LUKSEMBURGU
-----------------------------

QYTET
NË BURMË

FESTA E
22 MARSIT

-----------------------------
GRUP AMERIKAN 

ROKU, HOUK

SHKËLQIMI I NJË 
STOFI, I KADIFESË
------------------------------

RRJEDHORJA 
E PËREMRIT " AI"

P
QYTET NË IRAN

-----------------------------
FUTBOLLISTI

SUEDEZ,
TOIVONEN

KOHA
ENHANCED 

IMAGING SYSTEM
-----------------------------

POHIM

OPERË
E VERDIT

------------------------------
SHKUPI

FOSFORI

PJESËTAR I FESË 
QË E FESTON FES-

TËN (NË FOTO)
------------------------------

METRI

ASTRONOMI DHE 
POETI PERSIAN, I 
CILI E THEMELOI 

KALENDARIN
PERS

ZGJIDHJET: F, VEBI, IPEK, TEKS, IMTI, I, AM, RISHE, MIRIT, MATRAPAZ, DITA E RE, ËS, ISA, 
SHKRIMI, AT, ATEST, L, NEVRUZ, AFI, PARLOR, ARAK, EIS, OTELO, P, MUSLIMAN, OMER KAJAMI.

Shumë i lehtë: 187439625, 956782341, 243651897, 328975416, 465318972, 791264583, 
832146759, 579823164, 614597238. Mesatar: 842517396, 597326148, 136489752, 
463195827, 219873564, 758264931, 681952473, 325748619, 974631285.
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Mensur 22 MARSI

THEMELUESI

PEJA

Mamuti
ASSIPPA

KALENDARIT
IRANIAN
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DASHI 21. mars - 20. prill
Klima yjore do jete e mire gjate kësaj dite dhe jeta ne çift

do përmirësohet jashtëzakonisht shume. Do ndiheni me fat qe keni
dike si partneri ne krah. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare
ne momentin qe me pak e presin. Për ta çdo gjë ka për te qene ndry-
she. Buxheti nuk do jete i qëndrueshëm, kështu qe nëse nuk doni te
mbeteni pa para mos kryeni shpenzime te palogjikshme.

DEMI 21. prill - 21. maj
Gjate kësaj dite dojeni te gatshëm te bëni edhe sakrifica

vetëm e vetëm qe marrëdhënia me partnerin te mbetet sa me e
mire. Do ja shprehni atij dashurinë pa dorashka. Beqaret do favori-
zohen nga Venusi dhe me shume gjase do realizojnë takimin me te
bukur. Gjendja e financave nuk do jete e keqe, megjithatë mire është
qe për çdo hap qe do hidhni te reflektoni me shume se zakonisht.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Venusi do e mbroje gjate gjithë kohës jetën tuaj ne çift

gjate kësaj dite dhe do krijoje një klime shume te ngrohte qe ju te
dashuroheni ashtu si ta ndieni. Do jeni mjaft tolerante ndaj njeri-
tjetrit. Beqaret do arrijnë te vendosin rregull ne jetën e tyre dhe do
afrohen me shume me dike. Me shpenzimet duhet te jeni me te ma-
tur dhe keni për ta pare se sa mire do ju ecin gjerat.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Te dashuruarit do bëjnë gjera te reja gjate kësaj dite dhe

emocionet ne jetën e tyre do te shtohen tej mase. Beqaret edhe
sikur te duan nuk do mundin dot ta shmangin një takim mbre-
sëlënës. Ai ne fakt mundet edhe t’ua ndryshoje jetën njëherë e
përgjithmonë. Buxheti ka rrezik te pësojë tronditje sepse ju nuk
do jeni aspak te gatshëm ta shtrëngoni rripin e shpenzimeve.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ju qe keni një lidhje nuk do njihni as tabu e as gjera te nda-

luara sot. Planetët do ju ndihmojnë te shpreheni ashtu si mendoni dhe
emocionet do jene te forta për te dyja palët. Beqaret ka mundësi te fil-
lojnë aventura te ndërlikuara, por qe mund t’iu sjellin edhe emocio-
ne. Ne planin financiar duhet te merrni te gjitha masat qe situata te
mos përkeqësohet. Mos u tregoni naive me shpenzimet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Yjet do ju përkëdhelin shume gjate kësaj dite dhe

marrëdhënie me partnerin mund te përmirësohet jashtëzakonisht.
Beqaret do ndihen te përkëdhelur nga dikush dhe do fillojnë te
mendojnë për një lidhje serioze me te. Ne fakt hapat duhen hedhur
dalëngadalë dhe pa u nxituar. Me shpenzimet do e lëshoni paksa ve-
ten dhe gjendja mund te filloje te tronditet.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do jeni mjaft sensuale sot ju te dashuruarit dhe do e jo-

shni partnerin me mënyra nga me te ndryshmet. Marrëdhënia ne
çift do jete e adhurueshme. Beqaret nuk do ndihen ende gati për
te bere ndryshime te statusit, kështu qe nuk do përfitojnë nga
mundësitë qe do iu jepen. Buxheti do filloje dalëngadalë te ekui-
librohet. 

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Fale ndikimit pozitiv te Venusit, jeta juaj ne çift do

ndriçohet sot. Do ndiheni edhe me te lire për te shprehur ndjenjat
dhe emocionet qe do përjetoni. Beqaret do fillojnë një lidhje pa te
ardhme. Ky ne fakt do jete një gabim me shume peshe për te ardh-
men. Për te përmirësuar financat nuk duhet te fiksoheni pa lojëra-
ve te fatit. Me shume keni për te humbur sesa do fitoni.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite mjaft romantike do jete kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Gjithçka do ece ashtu si ju e keni ëndërruar prej
kohesh. Beqaret nuk do e kenë te lehte ta gjejnë princin e tyre te
kaltër, por nuk do mërziten duke qëndruar edhe ashtu si janë.
Buxheti nuk do jete aspak i keq, por për një gjendja edhe me te
mire duhet te tregoheni te arsyeshëm me shpenzimet.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dita e sotme do jete me e qëndrueshme se kurrë me

pare. Do keni me tepër kohe te lire dhe do qëndroni me pranë part-
nerit tuaj. Beqaret nga ana tjetër do afrohen tej mase me një person
dhe te dy njëherësh do ia shprehin ndjenjat njeri-tjetrit. Venusi do
sjelle fat me shumice ne planin financiar, megjithatë nuk duhet te
nxitoheni dhe te kryeni shpenzime te pamenduara mire.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do mbylleni ne vetvete sot ju te dashuruarit dhe nuk do

ja shprehni partnerit gjithë mërzitjen qe keni brenda. Kjo nuk
do jete e mire për asnjë nga palët. Beqaret do jene me te disponue-
shem ndaj ftesave qe do ju bëhen, por nuk do duan te hedhin hapa
edhe për pak kohe. Ne planin financiar do i arrini te gjitha objek-
tivat qe i kishit vene vetes dhe gjendja do mbetet e mire.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Marrëdhënia juaj me partnerin do përmirësohet tej

mase sot. Dialogu do rikthehet dhe gjithë kohës do përjetoni emo-
cione pozitive. Beqaret do jene "Don Zhuane" te vërtetë. Ata nuk do
lënë asnjë mundësi për t'iu ikur nga duart dhe do tërheqin pas ve-
tes edhe persona interesante. Ne planin financiar do jeni me shu-
me fat dhe do i kryeni te gjitha investimet e nevojshme.
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238 - Gordiani I dhe biri i tij Gordia-
ni II shpallen perandorë të Perando-
risë Romake.

1733 - Joseph Priestly shpik ujin e
gazuar (seltzer).

1784 - Buda i Smeraldit transfe-
rohet me ceremoni madhështore në
vendin e tij aktual në Wat Phra Kaew,
Tailandë.

1790 - Thomas Jefferson emërohet
Sekretari i parë amerikan i Shtetit.

1829 - Tri fuqitë mbrojtëse (Brita-
nia, Franca dhe Rusia) caktojnë ku-
fijtë e Greqisë.

1862 - San Marino dhe Italia lidhin
marrëveshje miqësie dhe bashkëpu-
nimi.

1873 - Robëria shfuqizohet në Por-
to Riko.

1882 - Kongresi e shpall të paligjsh-
me poligaminë (Lajm i keq për mor-
monët).

1888 - Themelohet Liga Angleze e
futbollit.

1903 - Thahet ujëvara e Niagarës
për shkak të thatësisë së madhe.

1922 - Gjyqi anglez dënon Mahat-
ma Gandhin 6 vjet burg.

1945 - Formohet Liga arabe me mi-
ratimin e kartës në Kajro të Egjiptit.

1979 - Parlamenti izraelit miraton
Traktatin e Paqes me Egjiptin.

2004 - Ahmed Yassin, themelues
dhe udhëheqës i Grupit Islamik pale-
stinez Hamas, dhe truproja e tij vriten
nga Forcat ajrore izraelite.

FAKULTETI 
- Çfarë fakulteti keni të mbaruar?
- Fakultetin teknologjik
- A punoni tani ndokund?
- Jo more, tash jam tepricë tekno-
logjike.
- Boll mirë, tani të paktën qenke në
profesionin tënd. 

Dinakëritë dhe tradhtitë janë
praktika të budallenjve, që nuk

kanë mjaft tru për të qenë të nder-
shëm. (Benjamin Franklin) 

Të gjithëve na ndodh
që ti kapsitim sytë.
Ajo ndodhë rreth
1 ose 2 herë në 15
sekonda. Në këtë
rast syri juaj pa-
randalon tharjen
dhe imitimin. 

Mendohet se në vitin
1769, Nicolas Cu-
gnot ishte shpikë-
si i automobilit të
parë. Automobili
i parë kishte tri
rrota dhe shpejtësi
2.5 milje në orë. 

Çdo ditë në atmo-
sferën tonë hyjnë
rreth 100 tonelata
meteoritë të
vegjël të cilët
kryesisht janë
vetëm grimca
pluhuri. 
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Qytetet zvicerane janë shumë të sh-
trenjta, derisa tashmë janë cilësuar edhe
ndër më të shtrenjtat në botë. Sipas
Anketës Botërore të Kostos së Jetesës 2019,
Cyrihu ndodhet në vendin e katërt, derisa
Gjeneva është e pesta. Vendin e parë e
ndajnë Singapori, Parisi dhe Hong Kong.
“Në përgjithësi gjatë viteve të fundit ne
kemi parë qytetet evropiane që kanë sh-
penzimet më të larta në disa kategori, për
shembull për përkujdesjen familjare dhe
personale, si dhe rekreacion dhe argëtim”,
thuhet në raport. “Kjo ndoshta pasqyron
një pritje më të madhe se ato qytete ose
njerëz në Zvicër në përgjithësi vendosin në
shpenzimet diskrecionale (për sendet jo
thelbësore)”, thuhet tutje në raport. “Tele-
vizioni, një PC, një abonim për një gazetë
apo revistë, çmimi i biletave të kinemasë,
biletat e teatrit, restorantet”, janë marrë
parasysh në këtë raport. Qytetet më të lira

në anketë ishin Karakas në Venezuelë dhe
Damask në Siri, të cilat u gjetën të jenë
85% dhe 75% më lirë se Nju Jorku. Një kg
bukë në Seul kushton më së shtrenjti 15.59
dollarë, derisa në Cyrih është 4.78 $ dhe

6.06 $ në Gjenevë. Një shishe birre kush-
ton 3.33 dollarë në Nju Jork, 3.25 dollarë në
Cyrih dhe 1.54 në Gjenevë. Prerja e flokëve
për gra kushton 210 dollarë në Nju Jork, 74
dollarë në Cyrih dhe 90 në Gjenevë.

Shumë gra kanë ëndërruar të vi-
shen me një fustan princesheje. Por,
përveç se mund të cilësohet “punë qej-
fi”, një familje tjetër është siguruar që
ta kthejë edhe në një punë, për të cilën
po ofrojnë shumë para. Gruaja me fat
e cila arrin ta fitojë vendin e punës,
kriter për të cilin është të vishet fusta-

ni i Princeshës së Disney-t dhe të kuj-
deset për fëmijët e familjes, do të
marrë përreth 50 mijë euro në muaj.
Çifti nga Hertfordshiri i Mbretërisë së
Bashkuar, po e bëjnë këtë kërkesë për
shkak të jetës dinamike, si dhe pa-
mundësisë për t’u kujdesur e argëtuar
binjaket e tyre 5-vjeçare.

FBI dhe CIA japin
alarmin të mos përdoret
Huawei dhe ZTE 
Krerët e 6 agjencive më të mëdha të inte-
ligjencës amerikane, mes tyre FBI dhe CIA, kanë
paralajmëruar amerikanët që të mos përdorin
produktet dhe shërbimet e gjigantëve kinezë të
teknologjisë, Huawei dhe ZTE. Sipas mediave
amerikane, shefat e inteligjencës e kanë bërë
këtë rekomandim gjatë një dëgjese në Komite-
tin e Inteligjencës. Në fjalën e tij, drejtori i FBI-
së, Chris Wray tha se qeveria ishte “shumë e sh-
qetësuar mbi rreziqet e lejimit të kompanive të
huaja që të marrin pozicione të mira brenda
rrjetit të telekomunikacionit”. “Kjo do t’i lejojë
atyre që të modifikojnë ose të vjedhin informa-
cion. Gjithashtu, i lejon që të bëjnë spiunazh”,
shtoi Wray.

Bugatti njihet si brendi që prodhon
veturat më të shtrenjta në botë, por kë-
saj radhe ka kaluar çdo kufi, duke e
ndërtuar atë më të shtrenjtën. “La Voitu-
re Noire”, që është Makina e Zezë për
francezët, është dhurata që ky brend ja
ka bërë vetvetës për ditëlindjen e 110,
por që e shiti për plot 18.9 milionë dol-
larë. Sidoqoftë, ende nuk është bërë e
ditur se kush është blerësi i kësaj super-
veture, por është përshkruar si një “entu-
ziast për Bugatti”. E zbuluar për pu-
blikun në Geneva Motor Show , makina
është e bazuar në dizajnin e prodhimit
tjetër të kompanisë, Chiron, që kushton

3 milionë dollarë. Kujtojmë se ky brend
njihet për ndërtimin e veturave të sh-

trenjta, çmimet e të cilave nuk i përbal-
lon çdokush.

Shitet për 18.9 milionë dollarë vetura 
më e shtrenjtë në botë

Sa kushton buka dhe prerja e flokëve në
dy nga qytetet më të shtrenjta në botë
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Pesëdhjetëmijë euro rrogë për dadon
që vishet sikur Princesha e Disney-t
dhe kujdesët për fëmijët 


